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

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 20

140 1140 1 نابآ   نابآ هبنشود  2323   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   16هکس 1 ,470 , 00016 1 ,470 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما357,020357,020رالد تاراما مهرد   97,25097,250مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   153,480هکس , 000153,480 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس238,900238,900رالد سیئوس کنارف   377,800377,800کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,800هکس , 00088 ,800 , اداناک000 اداناک رالد   270رالد ,900270 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   ,95لایر 15095, 150

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,600هکس , 00058 ,600 , وروی000 368وروی ژورن350368,350, ژورن نورک   35,80035,800نورک

رایع رایع   1818 یالط   14,981یالط , 00014,981 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   42دنوپ 1 , 10042 1 , نپاژ100 نپاژ نینی   دصکی   254,970254,970دصکی

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
((5151 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 120120))
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( یهگآ دادعت 29  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 28  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 71

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( 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  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 9  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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 11  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 10  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 19  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 130
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( یهگآ دادعت 22  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وردوخ ناریا  کینورتکلا  تراجت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/08/23هرامش هبنشود ، زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم زاعبنم تمیق  داهنشیپ  دانسا و  لیوحت  تلهم   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشراهچ ، زور  تعاس 16:00 )  یرادا  تقو  نایاپ  ات  : قوف خیرات 

5944129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لکاروا هداد  هاگیاپ  اواج و  مرفتلپ  رب  ینتبم  یرازفا  مرن  هناماس  ینابیتشپ  دراد  رظن  رد  صاخ ) یماهس   ) وردوخ ناریا  کینورتکلا  تراجت  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  پاچ  هنیزه  انمض  .دشاب  یم  راتخم  هلصاو  یاهداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رازاب هعسوت  یناگرزاب و  تیریدم  کالپ 5 ، یلامش ، این  یرفعج  هچوک  یحلاص ، دیهش  نابایخ  زا  دعب  حانج ، یلعدمحم  هارگرزب  یادتبا  نارهت ،  :: سردآ سردآ

021-63417461 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/144 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/8/23هرامش تعاس 8  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944436 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30  سار   - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن و  یتناراگ ،  هارمه  هب   IP Telephony متسیس تازیهجت  سنسیال و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   1.000.000

اهدادرارق تالماعم و  دحاو  مشش -  هقبط  هرامش 380  نامتخاس  .تفن  ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط -  نابایخ  نارهت -  : هصقانم دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

:: 64821050 و 64821180 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکاروا لکاروا هداد   هداد هاگیاپ   هاگیاپ وو   اواج   اواج مرفتلپ   مرفتلپ ربرب   ینتبم   ینتبم یرازفا   یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 11

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یتناراگ ،  ،  یتناراگ هارمه   هارمه هبهب     IP TelephonyIP Telephony متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت وو   سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف - مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

18/1401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 15   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 15   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس تدم 2  یارب  روشک  رسارس  رد  کناب  بعش  رد  هعطق  نیمات  اب  یهد  تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 1408  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ نیمات و  لک  هرادا  مشش -  هقبط   - 54 کالپ - 3 نابایخ شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

35911530-35911464 :: 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

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/08/23  تعاس 8  زا   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16

یرهشمه  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944780 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  ءاقترا  تهج  یبناج  تاموزلم  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  متسیس  هارمه  هب  یژولویدار  روتکتد  ددع  ود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادربریوصت شخب   shimadzu دنرب لاتیجید  هب  گولانآ  یژولویدار 

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

دش دهاوخ  شیاشگ  لوا  هقبط  دالیم ، ناتسرامیب  نارمچ ، دیهش  هلا و  لضف  خیش  نیب  تمه ، دیهش  هارگرزب  نارهت ، رد  عقاو  ـه  سسؤم نیا  لماعریدم  رتفد   :: سردآ سردآ

:: 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

یهد یهد تبون   تبون متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   14081408 رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 33

یبناج یبناج تاموزلم   تاموزلم وو   رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس متسیس   متسیس هارمه   هارمه هبهب   یژولویدار   یژولویدار روتکتد   روتکتد ددع   ددع ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ 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 135 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k5zlw6quendxe?user=37505&ntc=5944725
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5944725?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w5thdh9ecvusd?user=37505&ntc=5944780
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5944780?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  هچراپکی  یبایزرا  اب  نامزمه  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945014 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

بلقت  فشک  یسرزاب و  عماج  هناماس  یتناراگ  ینابیتشپ و  یزادنا ،  هار  یزاس ، یشرافس  یزاس ، هدایپ  نیمأت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 14 رفظم - ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب - نابایخ  رصعیلو -  نابایخ   :: سردآ سردآ

61032243 :: 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

روشک یسانشاوه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003010000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945626 :: هرازه هرازه :: 1401/09/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 soc تینما تایلمع  زکرم  یزاس  هدایپ  یحارط و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  یسانشاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

soc تینما تایلمع  زکرم  یزاس  هدایپ  یحارط و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/03/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

روشک یسانشاوه  نامزاس  - جارعم نابایخ  - یدازآ نادیم  - نارهت  ، 1387835811 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلقت بلقت فشک   فشک وو   یسرزاب   یسرزاب عماج   عماج هناماس   هناماس یتناراگ   یتناراگ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار یزاس ، ، یزاس یشرافس   یشرافس یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع 55

socsoc تینما   تینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 66

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 1401/5/004  :: یهگآ یهگآ هرامش   نابآهرامش  21 هبنش ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس نابآ 1401   28 هبنش ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات  تعاس 08:00   1401

14:00

tamin.mci.ir :: عبنم ،عبنم هبنش دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 14:00 نابآ 1401   28

5945847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  تسویپ  ینف  تاصخشم  ساسا  رب  وئلبت  هناماس  ینابیتشپ  تامدخ  نیمات  هب  تبسن  مالعتسا  یرازگرب  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وئلبت هناماس  ینابیتشپ  تامدخ  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( هناخریبد دحاو  فکمه  هقبط  هارمه ،  جرب  ناتسدرک ،  عطاقت  یقرش  علض  کنو ، نابایخ  کنو ، نادیم  یناشن :  ) دیرخ لک  هرادا   :: سردآ سردآ

( یلیعامسا روپ  یاقآ   ) 09125052409 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: s.pouresmaeeli@mci.irسکف 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

یکینورتکلا5945631 طیلب  تراک  هناماسژراشو  یاهمتسیسشورف  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرپس ذخا  اب  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302509722-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABB چوس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.BAORCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وئلبت وئلبت هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 77

ABBABB  چوس چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001258000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاس هیهت ، مامضنا  هب  ییارجا  یاه  ¬ هشقن ینف و  تاصخشم  قبط  مامت  همین  لاکیناکمورتکلا  تازیهجت  تاسیسات و  ینامتخاس و  تایلمع  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیهت یزادنا ، هار  شیامزآ ، بصن ، امرفراک ، رابنا  لحم  هب  قیقدرازبا  لرتنک و  متسیس  تازیهجت و  لمح  هدنزاس ، هناخراک  رد  لاکیناکمورتکلا  تازیهجت  شیامزآ  و 
هناخ هیفصت  هعسوت  زاف  یزادنا  هار  لیمکت و  یلک  روطب  امرفراک و  رداک  شزومآ  هناخ و  هیفصت  تازیهجت  تاسیسات و  یربهار  یرادرب و  ¬ هرهب یاه  ¬ لمعلاروتسد

.زور  رد  بعکمرتم  تیفرظ 6000  هب  سوت  یتعنص  کرهش  بالضاف 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ربامن 37642003 - 37642005 نفلت : مایخ 35 - زا  دعب  مایخ - راولب  دهشم -  ، 9185984111 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

یرادرب و هرهب  رظان  رواشم و   ) سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( سراف جیلخ  قرب  هاگورین  تاریمعت 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

OTPGC-R1-00-68 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Heat Detector Hmat Datactor Exhaust Tunnel. Sat Cards INCL Minimax لماش قیقد  رازبا  تاعطق  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف جیلخ  یزاگ  هاگورین  ترارح  صیخشت  روسنس  رگشیامن  A101 AIOZ A106 front panel key lcd minimax و 

دشاب  یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  یهگا -  لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  800/000/000 نیمضت : 

سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش  موس -  هقب  ط  یسروب -  یاه  تکرش  رتافد  راداهب -  قاروا  سروب  رالات  روپ -  نیما  رصیق  راولب  دابآ -  تداعس   - نارهت  :: سردآ سردآ

:: 26359279و 22146394-23147367 نفلت :: www.otpgc.com- www.ssic.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88699256 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوت سوت یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش بالضاف   بالضاف هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت هعسوت   هعسوت زاف   زاف لیمکت   لیمکت هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 99

قیقد قیقد رازبا   رازبا تاعطق   تاعطق یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ 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 :
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زاگ لاقتنا  تایلمع  ود  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87310048 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش تیاغل  خیرات 1401/08/22  زا   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دمآرس داصتقا   :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944887 :: هرازه هرازه تعاس 13/30دکدک    - 1401/09/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

SIMATIC S7-400 لرتنک متسیس  سنمیز  تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک روما  زاگ  لاقتنا  تایلمع  ود  هقطنم  دابا  فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17   :: سردآ سردآ

34043211-34043291-031 88969737-85193768-02141934  - :: نفلت :: WWW.SHANA.IR nigtc.ir http://districtنفلت تیاسبو تیاسبو

031-36278205-34043021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب و هرهب  رظان  رواشم و   ) سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( سراف جیلخ  قرب  هاگورین  تاریمعت 

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یورین دیلوت  تکرش  زا  تباین  هب  دراد  رظن  رد  سرا ) ـج فـ یلخ قرب  هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  رظان  رواشم و   ) سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف جیلخ  یزاگ  هاگورین  ( ABB REG215  ) سنارت رو و  ـــــ تارنژ تظافح  متسیس  طوبرم  یا  تراک هـ یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، سرا جـهـت  ـج فـ یلخ قرب 

دیامن رازگرب  یا  هلحرم  ود  ـی  مومع هصقانم  لیذ  تاصخشم  هب  ( OTPGC-00  - هرامش 84 )

( نویلیم  دصکی   ) لایر  1.000.000.000: هصقانم رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

جیلخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مود  هقبط  کالپ 18 ، ینابعش ،»  ) یقر ـم شـ هن نا  ـ بایخ مد ،) ـ قم ینارهت  دیهش   ) جاک نادیم  زا  رتالاب  دابآ ، تداعس  نارهت ،  :: سردآ سردآ
22147367 ، 23146394: نفلت سراف ،

:: نفلت :: Www.ssic.ir www.otpgC.COنفلت 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

SIMATIC S7SIMATIC S7-- 400400 لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس سنمیز   سنمیز تراک   تراک ناونع : : ناونع 111 1

سنارت سنارت وو   روتارنژ   روتارنژ تظافح   تظافح متسیس   متسیس طوبرم   طوبرم یاه   یاه تراک   تراک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 1212

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءافطا یکینورتکلا  یکیناکم و  یتشادهب  تاسیسات و  یترارح  یتدورب و  یاه  متسیس  هیلک  یربهار  سیورس و  یرادهگن  تاریمعت و  روما  هیلک  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارش دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  یسمش و  لاس  کی  تدم  هب  ار  یوضر  یارسرئاز  رهشرئاز و  هعومجم  ینامتخاس  تاریمعت  قیرح و 

دیامنراذگاو

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنیامرف هعجارم  هسسومرتفد  ) یوضر یارسرئاز  نمچ -  نابایخ  - دهشم هصقانم   :: سردآ سردآ

31209111-051 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5944566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(na.de  ) دنرب قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

دمحم یگدنیامن  هب  یتشهب  دیهش  عمتجم  ینارمع  یاهحرط  یرجم   :: نفلت نفلت
ارآ 09131102018 ناویک 

:: 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

وو یکیناکم   یکیناکم یتشادهب   یتشادهب وو   تاسیسات   تاسیسات یترارح   یترارح وو   یتدورب   یتدورب یاه   یاه متسیس   متسیس هیلک   هیلک یربهار   یربهار وو   سیورس   سیورس یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت روما   روما هیلک   هیلک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
هعومجم هعومجم ینامتخاس   ینامتخاس تاریمعت   تاریمعت وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یکینورتکلا   یکینورتکلا

1313

(( na.dena.de  ) ) دنرب دنرب قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IKAC-1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش تیاغل   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 13   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944756 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 13   - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح یافطا  متسیس  زاگ و  هکبش  اهنامتخاس ، یفرصم  بآ  عوبطم و  هیوهت  یشیامرگ  یشیامرس و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  یربهار ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  9/838/846/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یهاگدورف  یرادرب  هرهب  تنواعم  تراظن  اب  ینیمخ -  ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: سردآ سردآ
ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رتمولیک 30  سراف -  جیلخ  هار  گرزب  نارهت - 

:: 51008845و 1456 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001070000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:15هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:55عبنم تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944139 :: هرازه هرازه :: 1401/09/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  ویسپ  رتسب  یتارباخم و  ویتکا  تازیهجت  یا ، هقطنمارف  تاطابترا  یتارباخم  یاه  ¬ متسیس تازیهجت  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هطوبرم ویسپ  رتسب  یتارباخم و  ویتکا  تازیهجت  یا ، هقطنمارف  تاطابترا  یتارباخم  یاه  ¬ متسیس تازیهجت  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 218,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,789,128,162 نیمضت :  غلبم 

تسا .  حیحص  هصقانم  طیارش  هدام 10  قوف و  رداک  رد  جردنم  غلبم  مهم :  هجوت  نیمضت :  تاحیضوت 
هدوبن و لوبق  لباق  اذل  دنشاب  - یمن هصقانم  دانسا  رد  جردنم  مرف  اب  قباطم  ًانیع  اه  کناب  زا  یخرب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  یکناب  همانتنامض  هکنیا  هب  هجوت  اب 

.دشابیم  دودرم  هصقانم  نویسیمک  صیخشت  هب  داهنشیپ  هئارا ، تروص  رد 
16:15 تعاس : 1402/03/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

متاخ ناتسرامیب  بنج  یمسای -  دیشر  نابایخ  کنو -  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نبایخ  نارهت -   ، 1996836111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  ایبنالا - 

:: 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

عوبطم عوبطم هیوهت   هیوهت یشیامرگ   یشیامرگ وو   یشیامرس   یشیامرس یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یربهار ، ، یربهار ناونع : : ناونع 1515

ویسپ ویسپ رتسب   رتسب وو   یتارباخم   یتارباخم ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت یایا ، ، هقطنمارف   هقطنمارف تاطابترا   تاطابترا یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس 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 :
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ناریا سروبارف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیتناژرآ نامتخاس  یاه  چوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 6/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا سروبارف  تکرش  یقوقح  روما  تیریدم   ) کالپ 145 (، 25  ) نایزوتاک رتکد  هچوک  ارزو ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: COAF@ifb.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 17-گ-1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( kw15 ریافیتکر لماک  فلش  ) تینوی کار و  لماش  لماک  هدننکوسکی  هاگتسد  دیرخ 10  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.go.tci.ir www.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس یاه   یاه چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

 ( ( kw15kw15 ریافیتکر   ریافیتکر لماک   لماک فلش   فلش )) تینوی تینوی وو   کار   کار لماش   لماش لماک   لماک هدننکوسکی   هدننکوسکی هاگتسد   هاگتسد   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( وکیسیا وردوخ ( ناریا  یتعنص  تامدخ  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 ب / / 134 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش رثکادح  یهگآ  نیلوا  جرد  خیرات  زا   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وردوخ ناریا  تکرش  تیاس  دنمس و  یاهنامتخاس  رد  اذغ  یاه  کسویک  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تازیهجت و  اه و  هنایار  ینابیتشپ  تامدخ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

پاچ هنیزه  ربتعم -  همان  یفرعم  یتعنص -  هناخراک  هبعش  ناریا  یلم  کناب  دزن  یراج 0102219170008  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 500.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  تبون  ود  رد  هصقانم  یاه  یهگآ 

تیریدم لوا  هقبط  هرامش 3 ، دنمس  نامتخاس  وکیسیا ، تکرش  رهشناکیپ ، کرهش  جرک ، - نارهت هار  دازآ  رتمولیک 14  یناشن  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
یتعنص تامدخ  یاهدادرارق  هرادا  اهدادرارق ،

48279580 :: نفلت :: iseikco.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یللملا نیب  ناوخارف  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

43/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش رثکادح  خروم 1401/08/24  حبص  تعاس 9   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 14 

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 9:30  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944554 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10  سار  یفیک  یبایزرا  یاهتکاپ   - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم تعاس 15  فلا ب و ج  تکاپ  - 1401/09/29

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

اکیرما رالد  ای 20.000  لایر  نیمضت 7.200.000.000  لایر  نویلیم  کی  دانسا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک روما  لک  هرادا  یجراخ  دیرخ  تیریدم  مراهچ  مج ط  ماج  یرادا  نامتخاس  لالقتسا  یو خ  کراپ  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نارهت خ   :: سردآ سردآ

22167053 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اذغ اذغ یاه   یاه کسویک   کسویک زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1919

لاس لاس تدم  33   تدم یارب   یارب   AzerspaceAzerspace هراوهام   هراوهام یور   یور یزترهاگم   یزترهاگم   88 یاضف   یاضف هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 2020

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 22-8-1401-م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناروآ ون  یتعنص  کرهش   FTTH یشکلباک تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1402/3/15عبنم رابتعا   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945823 :: هرازه هرازه :: 1401/09/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسب تارباخم و  ویتکا  تازیهجت  یا ، هقطنم  ارف  تاطابترا  یتارباخم  یاه  متسیس  تازیهجت  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

FTTHFTTH  یشکلباک یشکلباک تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2 12 1

تسب تسب وو   تارباخم   تارباخم ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت یایا ، ، هقطنم   هقطنم ارف   ارف تاطابترا   تاطابترا یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 2222

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1401/12/12عبنم رابتعا   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945864 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یرادهگن و  هارمه  هب   VPN یزاجم یصاصتخا  هکبش  میس  یب  یروانف  رب  ینتبم  ینابیتشپ  یطابترا  سیورس  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عماج5945014 هناماس  یتناراگ  ینابیتشپ و  یزادنا ،  هار  یزاس ، یشرافس  یزاس ، هدایپ  نیمأت ،
بلقت فشک  یسرزاب و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5945626soc تینما تایلمع  زکرم  یزاس  هدایپ  هحفص 5)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناریا یمالسا  یروهمج  یناریتشک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم یهگآعبنم رشن  خیرات  زا  یراک  زور  تدم 10  هب   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED یتعنص رگشیامن  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 523 نامسآ  جرب  هینامرف ،) هارراهچ   ) یناساول دیهش  عطاقت  نارادساپ ، نابایخ  نارهت ، سردآ  هب  دیدزاب   :: سردآ سردآ

:: 02123844550 و 23843676 نفلت :: WWW.IRISL.NETنفلت 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  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن هارمه   هارمه هبهب     VPNVPN  یزاجم یزاجم یصاصتخا   یصاصتخا هکبش   هکبش میس   میس یبیب   یروانف   یروانف ربرب   ینتبم   ینتبم ینابیتشپ   ینابیتشپ یطابترا   یطابترا سیورس   سیورس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2323

LEDLED  یتعنص یتعنص رگشیامن   رگشیامن هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000282000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944166 :: هرازه هرازه :: 1401/09/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت )  ) یظافحتسا هزوح  یاهروحم  یتاعالطا  یاه  ولبات  ییاجباج  حالصا و  بصن و  لمح ،  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیدجت )  ) یظافحتسا هزوح  یاهروحم  یتاعالطا  یاه  ولبات  ییاجباج  حالصا و  بصن و  لمح ،  هیهت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
38,275,124,378 یلام :  دروآرب 

لایر   1,913,756,219 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/12/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  لوا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001111000082 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایسآ  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944570 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  یتیزوپماک  ولبات  بصن  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش  هام   9: ارجا تدم 

لایر 51/300/000/000: دروآ رب  غلبم 

لایر   2/565/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  هیاپ 5  لقادح 

هناخ ریبد  فکمه -  هقبط  هاشنامرک -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرادنامرف -  یوربور  ردص -  یدهلا  تنب  راولب  هاشنامرک -   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و تبث  رتفد  :: 14-38249912-083 و021-41934  نفلت نفلت
85193768

www.setadiran.ir :: 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

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یتاعالطا   یتاعالطا یاه   یاه ولبات   ولبات ییاجباج   ییاجباج وو   حالصا   حالصا وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 2525

1401140 1 لاس   لاس یتیزوپماک   یتیزوپماک ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 135 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d8my99nnywq7s?user=37505&ntc=5944166
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5944166?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c64vhcsnvfw5e?user=37505&ntc=5944570
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5944570?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات  یهگآ  مود  پاچ  زا   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم شیور   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944900 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 8   - 1401/09/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش نودیرف  ناتسرهش  یاه  هار  مرگ  تلافسآ  شکور  یسدنه و  یریگ  هکل  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
لگدیب نارآ و  ناتسرهش  دابآ  شون  ناشاک -  روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  - 

تاکشم رهش  ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  دبهپس  راولب  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  - 
ناهفصا ناتسرهش  یمتا  یژرنا  روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  - 

ناهفصا ناتسا  ینایرشریغ  ینایرش و  یاهروحم  یشک  طخ  یارجا  دیرخ و  - 
ناهفصا ناتسا  یاههار  یظافحتسا  هزوح  یاه  روحم  یشک  طخ  تهج  رنیت  دیبسالگ و   ، گنر دیرخ  - 

روخ ناتسرهش  عباوت  زا  رصم  قدنج  ییاتسور  هار  یزاسهب  لیمکت و  - 
ناتسراهب  - غارچ دیرخ   LED150-W ناهفصا روحم  - 

لگرت هار  دازآ  هب  لاصتا  تمس  نادیم  اهپمر و  ریسم ،  یزاسریز  - 
...یهگآ  لصا  رد  فیدر  دادعت 10  لماک  حرش 

100،000،000،001

لگرت هار  دازآ  هب  لاصتا  تمس  نادیم  اهپمر و  ریسم ،  یزاسریز 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب  نافصا ،  :: سردآ سردآ

ایوگ 031-35059 نفلت   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یاهروحم یاهروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ روحم -  -  روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ اهاه - - هار   هار مرگ   مرگ تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یسدنه   یسدنه یریگ   یریگ هکل   هکل ناونع : : ناونع
...و ...و ینایرشریغ   ینایرشریغ وو   ینایرش   ینایرش

2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وکام یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094667000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944151 :: هرازه هرازه :: 1401/09/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس یسرتسد ،  یاه  هار  تیاس ،  یزاس  هطوحم  لیویس و  تایلمع  یارجا  لماش   ) وکام دازآ  هقطنم  یدورو  تیگ  کرمگ  تیاس  لوا  زاف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رابنا ) هلوس  نامتخاس  لوا  زاف  هناخروتوم و  نامتخاس  یرادا ، 

وکام  یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
 ، یسرتسد یاه  هار  تیاس ،  یزاس  هطوحم  لیویس و  تایلمع  یارجا  لماش   ) وکام دازآ  هقطنم  یدورو  تیگ  کرمگ  تیاس  لوا  زاف  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

( رابنا هلوس  نامتخاس  لوا  زاف  هناخروتوم و  نامتخاس  یرادا ،  نامتخاس 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   12,220,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/12/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

.وکام دازآ  هقطنم  یدورو  تیگ  وکام ، ناتسرهش  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا   ، 5867113115 یتسپ :  دک  طوش ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکام دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  هچراپکی  یبایزرا  اب  نامزمه   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094667000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944757 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

وکام دازآ  هقطنم  یدورو  تیگ  کرمگ  تیاس  نامتخاس و  ییارجا  لوا  زاف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

(- داتس  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یرقاب سدنهم  یلخاد 285   3100-044 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دازآ دازآ هقطنم   هقطنم یدورو   یدورو تیگ   تیگ کرمگ   کرمگ تیاس   تیاس وو   نامتخاس   نامتخاس ییارجا   ییارجا لوا   لوا زاف   زاف یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
وکام وکام

2828

دازآ دازآ هقطنم   هقطنم یدورو   یدورو تیگ   تیگ کرمگ   کرمگ تیاس   تیاس وو   نامتخاس   نامتخاس ییارجا   ییارجا لوا   لوا زاف   زاف ناونع : : ناونع 2929

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 2 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/8/24  تعاس 8  زا   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  18:59

بونج ربخ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945353 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یتایلام  روما  تارادا  یاهنامتخاس  رد  ددرت  لرتنک  تیگ )  ) هچراپکی متسیس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  ناریا  داتس  هناماس  دزمراک  همانزور و  رد  یهگآ  تبون  ود  راشتنا  هنیزه  تخادرپ  لایر -  درایلیم  کی  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح رتفد  لوا ، هقبط  سراف ، یتایلام  روما  لک  هرادا  یناقلاط ، هلا  تیآ  نابایخ  زاریش ، سردآ  هب  یکیزیف  لاسرا   :: سردآ سردآ
تیاس فکمه ، هقبط  سراف ، یتایلام  روما  لک  هرادا  یناقلاط  هلا  تیآ  نابایخ  زاریش ، رد  عقاو  لک  هرادا  نیا  تاعالطا  یروانف  تیاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب 

تاعالطا یروانف  تنواعم 

07132235249 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004824000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945631 :: هرازه هرازه :: 1401/09/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام  تدم 6 هب  یکینورتکلا  طلیب  تراک  ژراشو  شورف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  یرادرهشرفاسموراب  لقنو  لمح  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لیبدرارهش حطس  رد  یکینورتکلا  طیلب  تراک  ژراشو  شورف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   760,179,082 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/09/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا  ، 5619888819 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتایلام یتایلام روما   روما تارادا   تارادا یاهنامتخاس   یاهنامتخاس ردرد   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ ) ) تیگ  ) ) هچراپکی هچراپکی متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3030

یکینورتکلا یکینورتکلا طیلب   طیلب تراک   تراک هناماسژراشو   هناماسژراشو شورف   شورف ناونع : : ناونع 3131

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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یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لواتبون یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

53131448 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش تیاغل  خیرات 1401/08/23  زا   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/09/23 تعاس 9/30  تیاغل  دانسا 1401/09/19  تفایرد 

سدق  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 9/30  دانسا  تدوع   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/10/3

5944260 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  تارادا  زا  یدادعت  رد  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

- اهدادرارق روما  لوا - هقبط  یبونج - ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  یماظتنا - یورین  یادهش  نابایخ  یادتبا  ص - )  ) مظعا ربمایپ  راولب  ۔یرادا  تیاس  دنجریب -  :: سردآ سردآ
9719866838: یتسپدک

32400523-056-32392000-056 :: نفلت :: www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir ، http iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.setadiran.ir و

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 16   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 16   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944525 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 10:30   - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس  دیدج  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  40/000/000/000 دروارب :

لایر  2/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه نامیپ  روما  تیبرت 6 -  یوربور  گنهرف  نابایخ  نواعت -  راولب  یناقلاط -  نادیم  جرک -  زربلا -   :: سردآ سردآ

34187143-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02632520868 :: 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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3232

داتس داتس دیدج   دیدج نامتخاس   نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هناسر رصع   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 15  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک برغ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  ریذپ  ناکما  هدیدرگ  دیئات  تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  طسوت  البق  اهنآ  یتینما  / ینف تیحالص  هک  ییاهتکرش  روضح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ـ  هقبط 3 تفن ـ  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  کالپ 27 -  نیرفآ -  هب  نابایخ  دنز -  ناخمیرک  نابایخ  یادتبا  جع - )  ) رصعیلو نادیم  نارهت -  : سردآ  :: سردآ سردآ
اهنامیپ روما 

83307579 - 88892153 :: نفلت :: Piho.ir SHANA.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  هداس  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/08/28هرامش تعاس 16  ات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944981 :: هرازه هرازه خروم 1401/09/20-دکدک   عاس ت10:30  فلا ب  تکاپ   - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم تعاس 9  تکاپ ج 

لایر درایلیم  دروآرب 40  داتس -  دیدج  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر درایلیم  نیمضت 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  تیبرت 6  یوربور  گنهرف  نواعت خ  راولب  یناقلاط  نادیم  جرک   :: سردآ سردآ

-34187143-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520868-026 :: 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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3434

داتس داتس دیدج   دیدج نامتخاس   نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

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

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

portal.nioc.ir :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 15  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ داش  ییوراد  رابنا  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  ریذپ  ناکما  هدیدرگ  دیئات  تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  طسوت  البق  اهنآ  یتینما  / ینف تیحالص  هک  ییاهتکرش  روضح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ـ  هقبط 3 تفن ـ  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  کالپ 27 -  نیرفآ -  هب  نابایخ  دنز -  ناخمیرک  نابایخ  یادتبا  جع - )  ) رصعیلو نادیم  نارهت -  : سردآ  :: سردآ سردآ
اهنامیپ روما 

83307579 - 88892153 :: نفلت :: Piho.ir SHANA.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

53131448 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش تیاغل  خیرات 1401/08/23  زا   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/09/23 تعاس 9/30  تیاغل  دانسا 1401/09/19  تفایرد 

portal.nioc.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 9/30  دانسا  تدوع   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945037 :: هرازه هرازه - دکدک   خروم 1401/09/19 یبایزرا : جیاتن  مالعا   - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم تعاس 10  ییاشگزاب :

یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  تارادا  زا  یدادعت  رد  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

- اهدادرارق روما  لوا - هقبط  یبونج - ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  یماظتنا - یورین  یادهش  نابایخ  یادتبا  ص - )  ) مظعا ربمایپ  راولب  ۔یرادا  تیاس  دنجریب -  :: سردآ سردآ
9719866838: یتسپدک

32400523-056 - 32392000-056 :: نفلت :: www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir ، http iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.setadiran.ir و

:: 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

ییوراد ییوراد رابنا   رابنا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3636

تکرش تکرش تارادا   تارادا زازا   یدادعت   یدادعت ردرد   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3737

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

portal.nioc.ir :: عبنم مودعبنم تبون  یهگا  جرد  زا  سپ  زور   15 رثکادح  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک برغ  نامرد  تشادهب و  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ روما  هقبط 3  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  نیرفا پ 27  هب  دنز خ  ناخمیرک  نابایخ  یادتبا  رصعیلو  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

88892153-83307579 :: 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

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

یفیک یبایزرا  یمومع  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

کرتا  :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  جرد  زا  سپ  زور  ات 15  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ داش  ییوراد  رابنا  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  ریذپ  ناکما  هدیدرگ  دیئات  تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  طسوت  البق  اهنآ  یتینما  / ینف تیحالص  هک  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روما هقبط 3 - تفن -  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  کالپ 27 -  نیرفآ -  هب  نابایخ  دنز -  ناخمیرک  نابایخ  یادتبا  جع - )  ) رصعیلو نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ
اهنامیپ

:: 88892153 و 83307579 نفلت :: WWW.SHANA.IR WWW.PIHO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک روشک برغ   برغ نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3838

ییوراد ییوراد رابنا   رابنا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091444000087 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  تارادا  زا  یدادعت  رد  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کت  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/08/23  زا   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو توقای   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945756 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  جنپ  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/09/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش نکاما  یریوصت  تراظن  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.300.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  رشن  پاچ و  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   1.500.000

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4040

یرادرهش یرادرهش نکاما   نکاما یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  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 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد نیع  روهمم  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا 3  رظن  دم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  ربارب  تساوخرد  تسا 2  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طسق رد 3  یدقن  تخادرپ  تسا 4  یمازلا 

1101005390000507 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Bitdefender GravityZone Business Security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715659681 یتسپ :  دک  یتسپ 363 ،  قودنص  تارباخم  هار  راهچ  شترا  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33450353-044  ، 33450001-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33450001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کی هقطنم  نارهت  بالضاف  بآ 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 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تم ن ی  ایپ م  لاسرا  تفایر و  تهج د  هوبنا ، تم ن ی  هاتوک  ایپ م  وصحم ل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 1000152 هخاشرس  قیرط  زا  فرط ه  ود  تروص 

1101092500000144 زاین :  هرامش 
نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/06 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب تم ن ی  ایپ م  لاسرا  تفایر و  تهج د  هوبنا ، تم ن ی  هاتوک  ایپ م  وصحم ل  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 1000152 هخاشرس  قیرط  زا  فرط ه  ود  تروص 

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

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

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوبنا هوبنا ینتم   ینتم هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ لوصحم   لوصحم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیردیح تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  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 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا هارمه  هب  یسمل  یاه  لوسنکاب  قبطنم  یهد  تبون  متسیس  یاه  رازفا  مرن  یمئاد و  سنسیال  بصن  لیوحت و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  لیاف  طیارش  ساسارب  یرازفا  مرن  تامدخ 

1101091627000033 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازفا مرن  تامدخ  هئارا  هارمه  هب  یسمل  یاه  لوسنکاب  قبطنم  یهد  تبون  متسیس  یاه  رازفا  مرن  یمئاد و  سنسیال  بصن  لیوحت و  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  یاه  لیاف  طیارش  ساسارب  هلاسکی )  ینابیتشپ  تامدخ  هعسوت و  یزاس ,  یموب  لماش  )

تامدخ ماجنا  دات  زا  سپ  هتفه  ات 4  تخادرپ 1 

 : یتسپ دک  هیردیح ،  تبرت  هقطنم   – یتفن یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینامیلس -  دیهش  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9513836517

52318030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52318040-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهد یهد تبون   تبون متسیس   متسیس یاه   یاه رازفا   رازفا مرن   مرن وو   یمئاد   یمئاد سنسیال   سنسیال بصن   بصن وو   لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4444
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نادمه ناتسا  یزرواشک  داهج   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  یرادگاو  یاه  هدنورپ  تاعالطا  دورو 280 '  صوصخ  رد  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  زا  تامدخ  دیرخ  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک یضارا  روما  عماج 

1101000235000100 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515916678 یتسپ :  دک  نارمع ،  نابایخ  شبن  یکشم  هچوک  تثعب  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215606-081  ، 38215550-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38212222-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عماج عماج هناماس   هناماس ردرد   یرادگاو   یرادگاو یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ تاعالطا   تاعالطا  '  ' 280280 دورو   دورو صوصخ   صوصخ ردرد   تیحالص   تیحالص یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش   تکرش زازا   تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع
روشک روشک یضارا   یضارا روما   روما

4545
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . لاسکی تدم  هب  ینابیتشپ  هارمه  هب  هکبش  تخاس  ریز  یزاس  هنیهب  یدنبرکیپ و  ، یحارطزاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  طیارش  لیاف 

1101030092000799 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  ردو  دشاب  یم  اتفا )  ) ناریا تاعالطا  یروانف و  نامزاس  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  تروصرد  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمتسر یاقآ   09170207674: سامت هرامش  .ددرگ 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/8/21  دانسا  تفایرد   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944889 :: هرازه هرازه :: 1401/09/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یرادرهش  فلتخم  ریاود  هلاس  کی  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  دیدمت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابیتشپ ینابیتشپ هارمه   هارمه هبهب   هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یدنبرکیپ   یدنبرکیپ ،، یحارطزاب یحارطزاب ناونع : : ناونع 4646

فلتخم فلتخم ریاود   ریاود هلاس   هلاس کیکی   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیدمت   دیدمت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 4747
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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 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ همیمض  تامدخ و  حرش  قباطم   vms رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000164 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ همیمض  تامدخ و  حرش  قباطم   vms رازفا مرن  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هخسن  1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یراک  زور  هیوست 70   09355702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09129240423 ولناخ 27935483 - دمحم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش بنیز  ترضح  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 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

س)  ) بنیز ترضح  ناتسرامیب  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090073000058 زاین :  هرامش 

زاریش س   بنیز   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7153813311 یتسپ :  دک  (س ، ) بنیز ترضح  ینامرد  یشزومآزکرم  سدقم  عافد  عطاقت  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7266811-0713  ، 7266811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7265252-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

vmsvms رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4848

(( سس  ) ) بنیز بنیز ترضح   ترضح ناتسرامیب   ناتسرامیب یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4949
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نایسراپ زاگ  شیالاپ  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 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  هناماس / ) تسویپ  بت  هب  دوش  عوجر  ) هدش تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  یرادلته  هیلقن و  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد تادیلوت  زا  دیرخ  دشاب / یم  هباشم 

1101092416000368 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هناماس نیگن  هدننک  هضرع  عجرم  ژاپ  دنمشوه  هناماس  نیگن  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   IPTV یرادلته لیابوم  بو و  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ژاپ دنمشوه 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ بت  رد  یداهنشیپ  یالاک  یلام  ینف و  داهنشیپ  امازلا  سامت 071-52112717 /  نفلت  یرفص –  تشدرز و  نایاقآ  دیرخ : ناسانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  الاک  دک  ناریا  هئارا  ددرگ / یرازگراب  هناماس 

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112717-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادلته یرادلته لیابوم   لیابوم وو   بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس دنچ  رازفا  مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000165 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلاس دنچ  رازفا  مرن  سنسیال  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هخسن  235 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هزور  هیوست 60   09355702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0909129240423 ولناخ 27935483 -  دمحم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا 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 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زمرت زاوج  رودص  دیدزاب و  تسپ  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000103 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/08/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس دنچ   دنچ رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 5151

زمرت زمرت زاوج   زاوج رودص   رودص وو   دیدزاب   دیدزاب تسپ   تسپ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لوفزد ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  یاه  لیاف  دیرخ  کالم  دوب و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، تاصخشم  قبط  هناخوراد  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روپرطاش 09165321911

1101094693000085 زاین :  هرامش 
لوفزد ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هنزور شیدنا  هداد  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  زودنیو  تحت  هخسن  هنزور  هناخوراد  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 7 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاه  لیاف  دیرخ  کالم  دوب و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، تاصخشم  قبط  هناخوراد  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپرطاش 09165321911

6461795615 یتسپ :  دک  کاشم ،  دیهش  هچوک  یرظتنم و  نابایخ  نیب  بالقنا  نابایخ  لوفزد  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253881-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42230039-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخوراد هناخوراد رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوفوس لاوریاف  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
sophos xg330 full guard renewal years

1101092992000083 زاین :  هرامش 
دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 

رتویپماکارف هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SOPHOS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون سوفوس  لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقاصلا لیاف  رد  لماک  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458205-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  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 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع فارگ  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000102 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/08/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sophos xg330 full guard renewal yearssophos xg330 full guard renewal years سوفوس   سوفوس لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

یتایلمع یتایلمع فارگ   فارگ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5945238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیارپرتنیا یلحم  کسد  اند  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000227 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیارپرتنیا یلحم  کسد  اند  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  اب 

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

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  سنسیال  رابتعا  هلاسکیدیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003801000005 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هربراک 120 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامرف و مادقا  هناماس  رد  یراذگراب  هطوبرم و  مرف  لیمکت  هب  تبسن  هدومن و  تمیق  مالعا  یتسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف  ساسا  رب  مرتحم  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشاب یم  رادروخرب  تیولوا  زا  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  زربلا  ناتسا  ناگدننک  نیمات  انمض.دنیامن  یراددوخ  بوچراچ  زا  جراخ  داهنشیپ  زا 

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

33535980-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33535980-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیارپرتنیا سیارپرتنیا یلحم   یلحم کسد   کسد اند   اند رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 5656

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال رابتعا   رابتعا هلاسکیدیدمت   هلاسکیدیدمت ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5945370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HSM هاگتسد  Backup SafeNet تراک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت حرش  هب  ###

1101003131000108 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم  سکینوی  تحت   Netshut سا یپوی  تیریدم  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین  دروم  مالقا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم   safeNet card backup hsm protect server - V2 کرام  HSM هاگتسد یلصا  نابیتشپ  تراک 

02166712093  : سامت هرامش 

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رون مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و یلصف  درکلمع  شرازگ  هئارا   ، یا هیشاح  لیاسمورابخا  یناب  هدید  ، یزاجم یاضفرد  رابخا  شیاپودصر  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090401000038 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

23320000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22441511-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکینوی سکینوی تحت   تحت   NetshutNetshut ساسا   یپوی   یپوی تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن تراک   تراک ناونع : : ناونع 5858

...و ...و یلصف   یلصف درکلمع   درکلمع شرازگ   شرازگ هئارا   هئارا  ، ، یایا هیشاح   هیشاح لیاسمورابخا   لیاسمورابخا یناب   یناب هدید   هدید ،، یزاجم یزاجم یاضفرد   یاضفرد رابخا   رابخا شیاپودصر   شیاپودصر هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP قباطم دانسا  تیریدم  متسیس  رارقتسا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000191 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد  جردنم  طیارش  قباطم  تکرش  هموزر  قباوس و  تاصخشم ،  هئارا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح مناخ  هرامش 02123902224  اب  یگنهامه  تهج  (: 2

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

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا مرن  یاه  هژورپ  لرتنک  تیریدم و  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000229 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هلاسکی  دادارق  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  تاصخشم 

یدنپسا ساقآ  یلماع 02158376684 -  مناخراکرس   - 02158376642 سامت -  تاعالطا 

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

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دانسا دانسا تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

یرازفا یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک وو   تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکسارپسک سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000201 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 75 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروص  رد.دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ.دوش  هجوت  تسویپ  لیاف  هب.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07433337219 - 09178452250 .ههام تخادرپ.ددرگیم 3  عوجرم  الاک  دیرخ  تسیل  ای  قباطت 

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکسارپسک یکسارپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ 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 135 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uy5d6jcj2ewld?user=37505&ntc=5945711
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5945711?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000200 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زیربت داریپ  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  شیوداپ  هتفرشیپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  ناونع  سنسیال   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 2416 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

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

مدع تروص  رد.دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ.دوش  هجوت  تسویپ  لیاف  هب.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07433337219 - 09178452250 .ههام تخادرپ.ددرگیم 3  عوجرم  الاک  دیرخ  تسیل  ای  قباطت 

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 135 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jkdlgwyu2t32x?user=37505&ntc=5945733
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5945733?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتور روتروناک - سوریو -  یتنآ   secur router - tcp tp rtu protocol convertor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000603 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  هخسن 14   SEP یربراک هنایاپ  صوصخم  سوریو  یتنآ  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SYMANTEC
هخسن 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رویا هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MOXA هدنزاس عجرم   MOXA یتراجت مان   EDS-208A-T لدم یتعنص  یتیریدم  ریغ  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ایراد
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رویا هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MOXA هدنزاس عجرم   MOXA یتراجت مان   EDS-408A لدم هیال 2  یتعنص  یتیریدم  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ایراد
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665085-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتور رتور روتروناک - - روتروناک سوریو -  -  سوریو یتنآ   یتنآ   secur router -  tcp tp rtu protocol convertorsecur router -  tcp tp rtu protocol convertor ناونع : : ناونع 6464

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  سامت  زکرم  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001574000224 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/08/30 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  یاه  لیاف  یراذگراب  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  عوضوم  تیلاعف  اب  طبترم  کرادم  ریاس  اه و  همانیهاوگ  هموزر ، ندومن  تسویپ 

7618815676 یتسپ :  دک  کرمگ ،  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32116086-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32116086-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشرذآ ینامرد  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 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  زاین  تروص  رد   - یتسویپ اهب  مالعتسا  قبط  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  نامتخاس  لوا  هقبط  هکبش  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن لصاح  سامت   09143124610

1101005949000004 زاین :  هرامش 
رهشرذآ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رهشرذآ رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یدقن  تروص  هب  تخادرپ  هوحن  دش و  دهاوخ  دقعنم  هدنرب  مالعا  زا  دعب  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5371953143 یتسپ :  دک  ییاراد ،  بنج  - ماما نابایخ  رهشرذآ ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34236655-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34221135-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   سامت   سامت زکرم   زکرم رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6565

هاگنامرد هاگنامرد نامتخاس   نامتخاس لوا   لوا هقبط   هقبط هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعونصم شوه  رازگراک  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090048000082 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  تمیق  مالعتسا  مرف  یراذگراب  یراشالریم 09395470118 ،) یاقآ  تالاوس ( هب  ییوگخساپ  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یرورض  وگخساپ  هارمه  هرامش  جرد 

دک ناتسچولب ،  ناتسیس و  یروانف  ملع و  کراپ  وجشناد 4 _  نابایخ  یوربور  وجشناد _  راولب   _ نادهاز نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816893111 یتسپ : 

33410086-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33410087-054 :: 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

متسیس5944775 رازفا  مرن  تازیهجت و  زا  ینابیتشپ  یزاس و  هنیهب  یزادنا ، هار  بصن و  هرواشم ، دیرخ ،
ZCU گنیروتینام

هحفص 43) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5944959 - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود  سنسیالددع  دیرخ 50 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ 

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

....تسویپ5945255 لیاف  قبط  ددرت  لرتنک  طخ  رب  عماج  سیورس  یزادنا  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 71) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یعونصم یعونصم شوه   شوه رازگراک   رازگراک باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Communication Module & Touch Screen IPC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000627 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Communication Module & Touch Screen IPC - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
No 3 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  ملقره  تهج  دک  ناریاو  یلام  ینفداهنشیپ ،  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  -2

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37052182-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Communication Module Communication Module & Touch Screen IPC& Touch Screen IPC ناونع : : ناونع 6868
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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   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنپ لرتنک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004540 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دتم هدننک  هضرع  عجرم   GT3000 یتراجت مان   SVGT لدم رترونیا  سنارت  رتلیف و  هیذغت و  تراک  لرتنک و  تراک  روتسیرت و  هعومجم IGBT و  الاک :  مان 
ناهاپس کینورتکلا 
تس 90 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
عجرم ناتسهل  هدنزاس  روشک   TESLA ELECTRONIC هدنزاس عجرم   THR یتراجت مان   KT705 لدم یکیناکم  ریغ  لصو  عطق و  دیلک  لماک  روتسیرت  الاک :  مان 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع 
تس 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83764959-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیلک دیلک لماک   لماک روتسیرت   روتسیرت رترونیا -  -  رترونیا سنارت   سنارت وو   رتلیف   رتلیف وو   هیذغت   هیذغت تراک   تراک وو   لرتنک   لرتنک تراک   تراک وو   روتسیرت   روتسیرت وو     IGBTIGBT هعومجم   هعومجم لنپ -  -  لنپ لرتنک   لرتنک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع
یکیناکم یکیناکم ریغ   ریغ لصو   لصو وو   عطق   عطق

6969

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

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

زا 135 ھحفص 45 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fp8f36tpbc76a?user=37505&ntc=5944556
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5944556?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

actuator اهروتئوچکا یزادنا  هار  بصن و  ییارجا " ینف و  هصقانم ، دانسا  هیهت  یحارط و   ، هعلاطم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001025000132 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قاتا نامرف  تردق و  یاهرادم  اهولبات ، (، actuator اهروتئوچکا یزادنا  هار  بصن و  ییارجا " ینف و  هصقانم ، دانسا  هیهت  یحارط و   ، هعلاطم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
PLC) طسوت شیاپ  تراظن و  متسیس  یارجا  لرتنک و  قاتا  هب  دس  تاسیسات  هیلک  لاصتا  تالآریش و 

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

actuatoractuator اهروتئوچکا اهروتئوچکا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ییارجا " " ییارجا وو   ینف   ینف هصقانم ، ، هصقانم دانسا   دانسا هیهت   هیهت وو   یحارط   یحارط ،، هعلاطم هعلاطم ناونع : : ناونع 7070

لباک لباک - -   HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک زوه   - - زوه پمپ   پمپ روتکناک   روتکناک  - - یلزید یلزید یکیرتکلا   یکیرتکلا روتارنژ   روتارنژ هداس - - هداس هخاش   هخاش هسهس   شکشک   یلوپ   یلوپ گنیروتینام -  -  گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع
HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V

7171
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ینف داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار  گولاتاک  یلام و  و 

1101093985005658 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41058  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا   2G0202200 لدم  Ton 7 هداس هخاش  هس  شک  یلوپ  الاک :  مان 

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

ورین داز  نیموک  هدننک  هضرع  عجرم   CUMMINS یتراجت مان   KTA50G3 لدم  KVA 1400 ناوت یلزید  یکیرتکلا  روتارنژ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) رهشناریا هاگورین  تهج   UT129 ALSTOM لدم لرتنک  متسیس   DCS تراک ددع  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000138 زاین :  هرامش 

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هزاس ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   YOKOGAWA هدنزاس عجرم   VF701 لدم  DCS طبار دربراک   CONTROL BUS INTRFACE تراک الاک :  مان 

نایواک
ددع 5 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین تهج   تهج   UT129 ALSTOMUT129 ALSTOM  لدم لدم لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس   DCSDCS تراک   تراک ددع   ددع   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272
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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 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ZCU گنیروتینام متسیس  رازفا  مرن  تازیهجت و  زا  ینابیتشپ  یزاس و  هنیهب  یزادنا ، هار  بصن و  هرواشم ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000430 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
Zabbix گنیروتینام رازفا  مرن  تازیهجت و  زا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ینابیتشپ هتسب   1 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  هب  اه  یدنمزاین  دنس  و  تیمها ) یاراد   ) تامازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تمیق  زیلانآ  هب  مضنم  لازوپورپ  لاسرا 

.دامن لصاح  سامت  یشخب  مناخ  نفلت 35911457  هرامش  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد 

 : 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

35911457-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ZCUZCU  گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن وو   تازیهجت   تازیهجت زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هرواشم ، ، هرواشم دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5945122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  تسویپ  تسیل  قبط  تاقلعتمو  یلرنک  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090333000133 زاین :  هرامش 

جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ینف هرامش  تباث  یاوه  مجح  یاه  متسیس  یارب   24V هیذغت لانگیس  یطابترا LONو  لکتورپ  اب  زاساوه  یاههاگتسد  یروسسورپ  ورکیم  رلرتنک  الاک :  مان 

ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  لویناه  یتراجت  مان   EXCEL 10 لدم  W7750B2011
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هدنشورف  هدهعب  لقنو  لمح  هنیزه  تسا  یمازلا  تاعطق  هیلک  کیکفت  هب  روتکاف  شیپ  یراذگرابو  هئارا  تسویپ  تسیل  قبط  یلرتنک  یاهریش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدسا ینف 09183734210  لوئسم  هرامش  دش  دهاوخ  هداد  تشگرب  سانجا  هدنشورف  هنیزه  اب  تریاغم  تروص 

6617713746 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  - هاقناخ نابایخ  نارادساپ - راولب   - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661805-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660455-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5945386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیارفسا هاگتسیا  نزوس  رتیه  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001121000045 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک  ، نواعت ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  قرب  ای  تازیهجت  تاسیسات و  ای  تاطابترا  هتشر  هبتر 5  لقادح  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یعامتجا  هافر  و 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتمو تاقلعتمو یلرتنک   یلرتنک ریش   ریش ناونع : : ناونع 7474

نیارفسا نیارفسا هاگتسیا   هاگتسیا نزوس   نزوس رتیه   رتیه یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام موف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000163 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دنهس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SISICO یتراجت مان   FWFM لدم یناشن  شتآ  موف  بآ و  ششاپ  روتینام  الاک :  مان 

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

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339772-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: 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

روتینام روتینام موف   موف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

THERMOQUEST رتم ورتکلا  روتکتد و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000937 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0001-10  یناشن  شتآ  دربراک  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

THERMOQUESTTHERMOQUEST رتم   رتم ورتکلا   ورتکلا وو   روتکتد   روتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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   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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زدهد - یتسد  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001640 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/14 زاین :  خیرات 
زدهد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا همیب  باسحاصافم  هیارا 

.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 
خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم زدهد - - زدهد یتسد   یتسد وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 7878
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تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000185 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خروم 1401/08/24 یلا 12  تعاس 10  هاگتسد  زا  دیدزاب  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 7979
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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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتفه و کی  تست  تلهم   * هاگتسد دادعت 5   * WS-C2960-48FPS-L  - وکسیس تروپ  چیئوس 48  دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم دات  زادعب  هامود  هیوست 

1101000001000192 زاین :  هرامش 
یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SRW2048 لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادعب هامود  هیوست  هتفه و  کی  تست  تلهم   * هاگتسد دادعت 5   * WS-C2960-48FPS-L  - وکسیس تروپ  چیئوس 48  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات 

 : 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو هتفه   هتفه کیکی   تست   تست تلهم   تلهم  * * هاگتسد هاگتسد   55 دادعت   دادعت  * * WS-C2960 -48FPS-LWS-C2960 -48FPS-L  - - وکسیس وکسیس تروپ   تروپ   4848 چیئوس   چیئوس دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم دات   دات زادعب   زادعب هامود   هامود هیوست   هیوست

8080
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ناهفصا هبعش 2  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  تسویپ _  ینف  تاصخشم  طیارش و  قبط   _ 9200L-24T-4G-E لدم یلصا  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا   _ 031 33310756

1101091841000004 زاین :  هرامش 
ناهفصا ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   CISCO Switch WS-C2960-24TT-L لدم تروپ  هنایار 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

ینف تاصخشمو  طیارش  تلاصا و  دات  مالقا و  تفایرد  زا  سپ  باسح  هیوست  _ .دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  ییاهن  دصقم  ات  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ربتعم یتناراگاب  هارمهو  تسویپ  ینف  تاصخشم  طیارش و  قبط  اقیقد " تاصخشم  هیلک  _ .نامزاس ینف  سانشراک  طسوت 

8316619886 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 2  ینیمخ - ماما  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346593-031  ، 33315234-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326222-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصا یلصا وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8181
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نامیلس دجسم  افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه راکتعارز  یاقآ  اب  افطل  یراذگ  تمیق  زا  لبق  - دشاب یناریا  الاک  - دشابیم هباشم  دکناریا   - لارتناس نفلت  هکبش  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09168372529 دوش

1101005922000083 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ نامیلس  دجسم  افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم هدنیآ  متسیس  سراپ  شزادرپ  ناوج  هدنزاس  عجرم  شزادرپ  ناوج  یتراجت  مان   FXS 8 لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 
هدنیآ متسیس  سراپ  شزادرپ  ناوج  هدننک  هضرع 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا نیرپ  تیلباق  - طخ لاقتنا  - نیال تاه  بصن  - جیپ بصن  - مودرفص نتسب  تیلباق  - دشاب هتشاد  یرهشو  یلخاد  طخ  16 تیلباق لاتیجید  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  - دوش یراذگراب  هناماس  رد  هاگتسد  یاهتیلباقو  روتکاف  شیپ  - گولانآ هب  ندش  لیدبت  تیلباق  - هرامش تسیل 

6491795183 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  بنج  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

9815839-0916  ، 43264005-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43264005-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لارتناس لارتناس نفلت   نفلت هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 8282
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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 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 MCS 50/64 کیمانیادریب لاتیجید  لرتنک  تینوی  هاگتسد  کی  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوجوم یاه  هاگتسد  اب  اهنآ  ندومن  کنیس  قوف و  دراوم  هیلک  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، -2

1201001036000431 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

یتناراگ هارمه  هب   MCS 50/64 کیمانیادریب لاتیجید  لرتنک  تینوی  هاگتسد  کی  -1 - 
دوجوم یاه  هاگتسد  اب  اهنآ  ندومن  کنیس  قوف و  یاه  متیآ  هیلک  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، -2

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

یحالف  02135914983: سامت هرامش 

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندومن ندومن کنیس   کنیس وو   قوف   قوف دراوم   دراوم هیلک   هیلک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت -- MCS 50/64 MCS 50/64 22 کیمانیادریب   کیمانیادریب لاتیجید   لاتیجید لرتنک   لرتنک تینوی   تینوی هاگتسد   هاگتسد کیکی   -- 11 ناونع : : ناونع
دوجوم دوجوم یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد اباب   اهنآ   اهنآ

8383
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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 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WIRE ROPE - 0146032 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006209 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یک  یتراجت  مان   K-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن لوبق  لباق  اهتکرش  فرط  زا  هباشم  یداهنشیپ  دک  ناریا  تسارکذ  هب  مزال  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  مالس , اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

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

4148707-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5944812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000273 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WIRE ROPE -  0 146032WIRE ROPE -  0 146032 ناونع : : ناونع 8484

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 8585
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا 170-7-1401  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 16   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تثعب دیواج و  نابایخ   FTTH یرون ربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  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

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

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا  - 1401  - 7  - 169 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944914 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دور هنیرزب  رادیق  دور  نیرز  یرتسگداد  رهم و  نکسم  حرط  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روپ قیدص  یاقا  اهدادرارق  دحاو  ناجنز  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  تارادا  عمتجم  ناجنز   :: سردآ سردآ

02433122137 :: نفلت :: www.tci.ir www.za.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02433473333 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FTTHFTTH  یرون یرون ربیف   ربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8686

یرون یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8787
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هعسوت تاقیقحت و  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هتفرشیپ عیانص 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001001000010 زاین :  هرامش 

هتفرشیپ عیانص  هعسوت  تاقیقحت و  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وکسیس چیوس  ددع   Cat 3750 x 48 GigE 4 x SFP Lan Base] 1 - ]

وکسیس چیوس  ددع   Cat 2960S 48 GigE PoE 370W 4 x SFP Lan Base] 5]
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش دیق  روتکاف  رد  دشاب و  هدننک  نیمات  دات  دروم  دیاب  الاک  تلاصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  داهنشیپ  هب  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  یعوجرم  ای  روتکاف و  الاک و  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک 

1513636411 یتسپ :  دک  کالپ 21 ،  مود  هچوک  ریصق  دمحا  نابایخ  یتشهب  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88748060-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88748040-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

182-8-1401- فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هدنبادخ نکسم  کناب  نکسم و  داینب  یرون (  ربیف  یطابترا  یشکلباک  تایلمع  ماجنا  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

وکسیس وکسیس چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 8888

یرون یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8989
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دورناوج ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000085 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 80 قمع  U 44 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یم  تروص  هیدأت  بصن و  زا  دعب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798136149 یتسپ :  دک  دورناوج ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ، جیسب نادیم   ، دورناوج  ، هاشنامرک دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات وارجا  تمیق  هیارا  ایو  ییاهنت ،  هب  مادکره  حلاصم )  نودب  ارجا (  و  ارجا )  نودب  حلاصم (  نیمات  تمیق  هئارا  انمض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ریذپ  ناکما  زین  ماوت  روط  هب  حلاصم 

1101003271000023 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

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

یبجر ملاع  سدنهم  یگنهامه 03531384201  نفلت  دشابیم ،  هدنشورف  هدهع  هیب  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916847388 یتسپ :  دک  یحالف ،  راسمیت  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250512-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38242084-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار تازیهجت   تازیهجت کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب   :: 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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتفای  راتخاس  هکبش  یقرب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030651000051 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یراذگراب  کرادم  تمسق  رد  تسیل  قبط  مزاول  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
تسیل قبط   1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.دشاب  یم  ناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  بعش ،  روما  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  تلاسر و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915868358

33669898-076  ، 33669890-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669890-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتفای   هتفای راتخاس   راتخاس هکبش   هکبش یقرب   یقرب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  ابیز  یاهرنه  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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5945345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hEX RB750GR3 لدم کیتورکیم  رتور  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
UniFi U6 Pro لدم یتویکیبوی  میس  یب  تنیوپ  سسکا  ددع  کی 

1101098185000002 زاین :  هرامش 
ابیز یاهرنه  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 

یتعنص تراهم  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   UBIQUITI هدنزاس عجرم   UBIQUITI یتراجت مان   Unify AP AC PRO لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
فاریس

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زادرپ هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   hEX-RB750Gr3 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
اکیار

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یرازگراب  اه  مالعتسا  رد  یمسر  روتکاف  شیپ  امتح  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یرازگراب  ار  دوخ  یتایلام  همانیهاوگ  امتح  یقیقح  ناگدننک  نیمات  . 2

.دامرف لصاح  سامت  هعومجم  زادرپراک  یگنهرف  یاقا  سامت 09128188039  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تهج  . 3

1415564583 یتسپ :  دک  ابیز ،  یاهرنه  سیدرپ  نارهت  هاگشناد  یلصا  برد  بالقنا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66418811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66461504-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UniFi U6 ProUniFi U6 Pro  لدم لدم یتویکیبوی   یتویکیبوی میس   میس یبیب   تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ددع   ددع کیکی     hEX RB750GR3hEX RB750GR3  لدم لدم کیتورکیم   کیتورکیم رتور   رتور ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 9393

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

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

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

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

5945440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000113 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09130410024 هطوبرم سانشراک  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616913555 یتسپ :  دک  یزکرم ،  رتفد   - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325569-034  ، 31325545-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5945569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  یتسویپ (  لیاف  قبط  تنیالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000106 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   KP721 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دیئامن لصاح  سامت  یفطل  سدنهم  یاقآ  هرامش 04531456100  اب  مالقا  صوصخ  رد  ینف  لاوس  هنوگ  ره  تهج 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 9494

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ (  (  یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تنیالک   تنیالک ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم   4UK لدم  USB KVM تروپ چیئوس 4  تساوخرد  دروم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092866000083 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DKVM-4U لدم تروپ  هکبش 4  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم   4UK لدم  USB KVM تروپ چیئوس 4  تساوخرد  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09125442901 نفلت 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یهاگشنادداهج  نامزاس  زیربت -  هاگشناد  زیربت -  یقرش -  ناجیابرذآ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5166616471

33341245-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342565-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   44 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9696
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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 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  ینف و  حرش  ، مالعتسا تاصخشم  قباطم  دیاب  فیرش  رازفا  نما   PARS GATE FG1400 لدم  UTM ملق کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یضاقتم  دحاو  دأت  دروم  و 

1101092586000261 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 1000  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دأت دروم  تسویپ و  طیارش  ینف و  حرش  ، مالعتسا تاصخشم  قباطم  دیاب  فیرش  رازفا  نما   PARS GATE FG1400 لدم  UTM ملق کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  دوجو  تروص  رد  ینف و  داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا  دشاب  یضاقتم  دحاو 

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

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

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش وو   ینف   ینف حرش   حرش ،، مالعتسا مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم دیاب   دیاب فیرش   فیرش رازفا   رازفا نما   نما   PARS GATE FG1400PARS GATE FG1400 لدم   لدم   UTMUTM  ملق ملق کیکی   ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یضاقتم   یضاقتم دحاو   دحاو دأت   دأت دروم   دروم

9797
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتکرش یتناراگ  اب  هکبش  چئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000126 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
C2960X-48FPS-L - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

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

تسویپ و لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  تساوخرد  قبط  طقف  طقف و  افطل   - یراکزور هیوست 22  جلخرصان -  یگنهامه 9121543924   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپساب دوشیمن .  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب 

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هوبنا5944557 ینتم  هاتوک  مایپ  لوصحم  هحفص 25)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ5944837 هارمه  هب  هکبش  تخاس  ریز  یزاس  هنیهب  یدنبرکیپ و  ، هحفص 25)یحارطزاب یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

س)5944983  ) بنیز ترضح  ناتسرامیب  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  هحفص 25)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتایلمع5945224 فارگ  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 25)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لباک5945725 CAT6 و; هکبش لباک  تروپ  24 چوس NVR هاگتسد چنیا  49 نویزیولت
یراوید هیاپ  سلریاودروبیک  HDMI

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتور5945742 روتروناک - سوریو -  یتنآ   secur router - tcp tp rtu protocol convertor(25 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5945770 حرش  هب  سامت  زکرم  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  هحفص 25)ریمعت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یتکرش یتکرش یتناراگ   یتناراگ اباب   هکبش   هکبش چئوس   چئوس ناونع : : ناونع 9898
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگنامرد5945796 نامتخاس  لوا  هقبط  هکبش  یارجا  هحفص 25)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

( ناردارب  ) یتشهب دیهش  سیدرپ   :: 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5945513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هیردیح  تبرت  چنیا  نویزیولت 55  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093017000046 زاین :  هرامش 

 ( ناردارب یتشهب (  دیهش  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
رباص یزار  دزگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CNIT یتراجت مان   T-55L لدم  in 55 زیاس  LCD رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9177948986 یتسپ :  دک  نویزیولت ،  یدازآ و  نادیم  لصافدح  یرتنالک -  دیهش  هارگرزب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38760615-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38760614-051 :: 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  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هیردیح   هیردیح تبرت   تبرت چنیا   چنیا   5555 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 9999
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هیناطلس ناتسرهش  یزکرم  شخب  ریو  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قبط  رباعم  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097532000004 زاین :  هرامش 

هیناطلس ناتسرهش  یزکرم  شخب  ریو  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 152 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4551694751 یتسپ :  دک  هیناطلس ،  یزکرم  یرادشخب  هیناطلس  یرادنامرف  بنج  نارادساپ  نابایخ  هیناطلس  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5824403-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5824403-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050050000024 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هقطنم 7  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502005902   cm 60 زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 10  اب  هریاد  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714859679 یتسپ :  دک  هقطنم 7 ،  یرادرهش  تسار  تمس   . درونهوک نادیم   . داشخرف راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276676-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34282161-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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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نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب قباطم  ناتسکات  ناتسرهش  یاه  هار  یزاس  نمیا  تهج  رنیت  یکیفارت و  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001316000051 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تفن شیالاپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنزاش  هر  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  صولخ 0/775  یتفن 402  لالح  الاک :  مان 

دنزاش هر  ینیمخ  ماما 
مرگولیک 1000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیمورا یمیش  نالصا  هدننک  هضرع  عجرم  نانیمطا  یتراجت  مان  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  گنر 999413  دک  دیفس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 6000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نیوزق یمیش  گنرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف   AC012-3 گنر دک  درز  کیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
مرگولیک 6000 دادعت : 

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

** ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ًانیع  تمیق  داهنشیپ  گرب  رد  جرد  رب  هوالع  هدوب و  یتسویپ  دروآرب  ساسا  رب  تسیاب  یم  یداهنشیپ  یلک  تمیق   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اه ،  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا  یگدننار  ییامنهار و  بنج  امیس  ادص و  تشپ  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3414946161

33696000-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33696015-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهاه هار   هار یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج رنیت   رنیت وو   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنبهار بصن  دیرخ و  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001657000045 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
داگراساپ تعنص  دادماب  هدننک  هضرع  عجرم   MAKIM یتراجت مان   T لدم گنیکراپ  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  دقاف  یاه  تساوخ  رد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  لیبدرا ،  دحاو  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  یگدنیامن  یمطاف  ناتسرامیب  یوربور  ماما  نابایخ  لیبدرا - لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4173834774

33479434-045  ، 33233200-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233248-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: 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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  هعجارم و  تسویپ  مالعتسا  ینف و  تاصخشم  تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005438000424 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زیرآ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   B400-600 لدم  V 24 روتوم اب  یکیناکمورتکلا  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

متسیس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  هعجارم و  تسویپ  مالعتسا  هب  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9188913111 یتسپ :  دک  عناق ،  دیهش  هار  هس  شبن  - دابآ لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38685320-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38675588-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنبهار دنبهار بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 103103

یکیناکمورتکلا یکیناکمورتکلا ییوزاب   ییوزاب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هطوبرم  تازیهجت  ددرت و  لرتنک  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000432 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  هطوبرم  تازیهجت  ددرت و  لرتنک  هاگتسد  کی  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

یحالف  02135914983: سامت هرامش 

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

....تسویپ لیاف  قبط  ددرت  لرتنک  طخ  رب  عماج  سیورس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004483000061 زاین :  هرامش 

شرفت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  سوت  تعنص  نوتلآ  هدنزاس  عجرم   Altonco ALEL-HM6001 لدم تشگنارثا  دک و  تراک و  ریذپ  هعسوت  دنمشوه  یکینورتکلا  لفق  الاک :  مان 

سوت تعنص  نوتلآ 
ددع 60 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدنیآ یسدنهم  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   ICAN یتراجت مان  یا  هقلح  یلاتسیرک 1  هبعج  عماج  ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا مرن  ناشکهک  ناواک  هدنیآ  یسدنهم  هورگ  هدنزاس  عجرم  بو  تحت  عون  رازفا  مرن  ناشکهک  ناواک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

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

شرفت رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یبایزرا  تراظن و  دحاو  دات  یزادنا و  هار  شزومآزا و  دعب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3951879611 یتسپ :  دک  نارهت ،  هداج  رتمولیک 5  شرفت - شرفت ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36241260-086  ، 36227385-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36227814-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

....تسویپ ....تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک طخطخ   ربرب   عماج   عماج سیورس   سیورس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یهباشتدک  ناریا  گنیدیالسا  - کیتاموتا  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000418 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  نشماس  یتراجت  مان   SAMTION3000 لدم  120x150x4000 cm زیاس گنیدیالسا  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف یاضما  رهم و  هدننک -  نیمات  اب  ناتسرامیب  رد  بصن  لیوحت و  ات  اه  هنیزه  هیلک  تسویپ -  لیاف  قبط  تمیقداهنشیپ  ههامود -  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناهیک سدنهم  09151503645 سامت  - ددرگیم لاطبا  تروصنیاریغ  رد  تسیمازلا  تسویپ 

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .. یدالوف و قرو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060003000159 زاین :  هرامش 

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09141156389  هب  یناث  سدنهم  یاقآ  اب  زاین  تروص  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  ریاس  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5164736931 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هارراهچ  هارراهچو  یماظن  میکح  نیبام   - یدازآ نابایخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35419706-041  ، 35418132-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35418132-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

گنیدیالسا گنیدیالسا کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 107107

 ..  .. وو یدالوف   یدالوف قرو   قرو ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک بالضاف  بآ 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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب رهش  بالضاف  یاه  هاگتسیا   - دنمشوه تظافح  متسیس  تازیهجت  دیرخ   - 1027 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001344000134 زاین :  هرامش 

بالضاف بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رزخ زبس  میسن  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   HIVISION یتراجت مان   HV-2656 WDR لدم یتظافح  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  شرافس  خساپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  هدش  رهم  باسح  تروص  شیپ  ینف و  تاصخشم  اهب ، مالعتسا  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپس اب  .دیراذگب  هناماس  یور  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  دک و  ناریا  نیمه  یارب  مالعتسا  گرب  یداهنشیپ  لک  یاهب 

7514619139 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

333333-077  ، 33330299-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330299-077 :: 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

رهشوب رهشوب رهش   رهش بالضاف   بالضاف یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا  - - دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ  -  - 10271027 ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 135 ھحفص 76 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wp8rnmmrucmhz?user=37505&ntc=5944639
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5944639?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیرخ تساوخرد  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  ناشاک  ناتسرهش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003465000095 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
.دیرخ تساوخرد  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  ناشاک  ناتسرهش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراک  دات  زا  سپ  هناخ  هنآ  راولب  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  لحم  رد  لیوحت  - هدوزفا شزرا  یهاوگ  یمسر - روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676434 یتسپ :  دک  داتس ،  نامتخاس  هناخ  هنیئا  راولب  وجاوخ  لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36610041-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36619098-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود  سنسیالددع  دیرخ 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003134000326 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نولیجیوآ  یتراجت  مان   4C-ACC5-STD لدم هتسب  رادم  نیبرود  سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09121532293 یزیرهم سدنهم   - یراک زور  کیتامروفنا 40  هرادا  دات  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713649161 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یناساول ، دیهش  نابیایخ  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37713752-025  ، 37750935-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37727300-025 :: 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

.دیرخ .دیرخ تساوخرد   تساوخرد ردرد   جردنم   جردنم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ناشاک   ناشاک ناتسرهش   ناتسرهش هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ  - - دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نیبرود   نیبرود سنسیالددع   سنسیالددع   5050 دیرخ   دیرخ 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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مهن هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5944991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  - تیاس یتعنص  هتسبرادم  نیبرود  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ددع  دادعت 60  هب  متیآ   3

1101097587000153 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

قزدنیور یمیلس  میلس  هدننک  هضرع  عجرم   SN-CBK624 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  ( مهن هاگشیالاپ  یالاکرابنا  ) دصقم رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسمه  هناماس  رد  هدش  تبث  تاعالطا  تسویپ و  لیاف  رد  یداهنشیپ  لک  تمیق 

ربتعم  هلاس  کی  یتناراگ  هئارا 
ربتعم هلاس  کی  یتناراو  هئارا 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463715-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: 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

.دشاب .دشاب یمیم   ددع   ددع   6060 دادعت   دادعت هبهب   متیآ   متیآ   33 دشاب .  .  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تیاس تیاس یتعنص   یتعنص هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 1121 12
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ناتسکات یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش نودب  یاه  مالعتسا  هب  ( تسویپ کرادم  قباطم   ) ناتسکاترهش یریوصت  شیاپ  هژورپ  تهج  هرواشم  دادرارق  داقعنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09394683964 .دوشیمن هدادرثا  بیترت  سردآ  سامت و 

1101005121000126 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  ناتسکات  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت سردآ  سامت و  هرامش  نودب  یاه  مالعتسا  هب  ( تسویپ کرادم  قباطم   ) ناتسکاترهش یریوصت  شیاپ  هژورپ  تهج  هرواشم  دادرارق  داقعنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09394683964 رتشیب تاعالطا  تهج.دوشیمن  هدادرثا 

3481618135 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یرادرهش  ینیمخ - ماما  خ  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35230701-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35230714-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها بالضاف  بآ و  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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5945725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش رهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هژورپ   هژورپ تهج   تهج هرواشم   هرواشم دادرارق   دادرارق داقعنا   داقعنا ناونع : : ناونع 113113

یراوید یراوید هیاپ   هیاپ سلریاودروبیک   سلریاودروبیک HDMIHDMI لباک   لباک ;; وو   CAT6CAT6 هکبش هکبش لباک   لباک تروپ   تروپ 2424 چوس چوس NVRNVR هاگتسد   هاگتسد چنیا   چنیا 4949 نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 1141 14
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یراوید هیاپ  سلریاودروبیک  HDMI لباک CAT6 و; هکبش لباک  تروپ  24 چوس NVR هاگتسد چنیا  49 نویزیولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 

1101001331000342 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   USB 8110 لدم یکشم  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 305 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   F 3030 لدم  LCD نویزیولت یراوید  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

, اکرش یکلم و  دومحم  یناگرزاب  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   NVR یتراجت مان   NVR3816 لدم هکبش  تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
کاترف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  هدنزاس  عجرم  نژیو  سکیا  یتراجت  مان  لدم 43 745   in 43 زیاس  LED دنمشوه نویزیولت  الاک :  مان 

رنه شقن 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث زا  لبق  افطل.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لمح  هنیزهودشابیم  زاوها  افبآ  رابنا  الاک ، لیوحت  لحم  .دشابیم  یدقن  ریغ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09166015825 هب  یناطلس  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  هناماس  رد 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34457036-061  ، 34441721-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441721-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

متسیس5944775 رازفا  مرن  تازیهجت و  زا  ینابیتشپ  یزاس و  هنیهب  یزادنا ، هار  بصن و  هرواشم ، دیرخ ،
ZCU گنیروتینام

هحفص 43) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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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 " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5945871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Engineering and Procurement of On.complete Set of Hydraulic Props and Related Accessories for Roof Supporting یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
of Underground Coal Excavation Panels

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: dabir@tpc.co.irسکف 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

5945871Engineering and Procurement of One complete Set of Hydraulic Props
and Related Accessories for Roof Supporting of Underground Coal

Excavation Panels

هحفص 81) )  accessaccess

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لباک5945725 CAT6 و; هکبش لباک  تروپ  24 چوس NVR هاگتسد چنیا  49 نویزیولت
یراوید هیاپ  سلریاودروبیک  HDMI

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5944566(na.de  ) دنرب قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 10)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

Engineering and Procurement of One complete Set of Hydraulic  Props and Related Accessories  forEngineering and Procurement of One complete Set of Hydraulic  Props and Related Accessories  for ناونع : : ناونع
Roof Supporting of Underground Coal Excavation PanelsRoof Supporting of Underground Coal Excavation Panels

1 15115
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

میس5945345 یب  تنیوپ  سسکا  ددع  کی   hEX RB750GR3 لدم کیتورکیم  رتور  ددع  کی 
UniFi U6 Pro لدم یتویکیبوی 

هحفص 53) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنبهار5944238 بصن  دیرخ و  یاهمتسیستساوخرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 71) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هطوبرم5945104 تازیهجت  ددرت و  لرتنک  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  ، یاهمتسیسهیهت یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 71) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

....تسویپ5945255 لیاف  قبط  ددرت  لرتنک  طخ  رب  عماج  سیورس  یزادنا  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 71) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یاهنامتخاس5945353 رد  ددرت  لرتنک  تیگ )  ) هچراپکی متسیس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  بصن ، دیرخ ،
یتایلام روما  تارادا 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاحیضوت  تسیل و  اب  قباطم  هداد  زکرم  زاین  دروم  یاه  برد  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003290000107 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  زا  زور  تدم 5  هب   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 14  ات   1401/08/22

تورث  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944770 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/09/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش لایر -  نیمضت 1.520.000.000  لایر - دروآرب 30.289.559.310  ناشورف - ) هدنرپ   ) یتنیز ناگدنرپ  شورف  دیرخ و  زکرم  تلکسا  لیمکت  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
 - هناماس 2001005111000074

هناماس هرامش  لایر - نیمضت 1.650.000.000  لایر - دروآرب 32.856.682.230  کارا -  رهش  باتفآ  یراجت  عمتجم  هژورپ  قیرحدض  قیاع  یارجا  هیهت و  - 
 - 2001005111000075

: نیمضت غلبم  لایر و  رب 82/438/057/580  غلاب  دروآرب   - نیگن یوک  ات  یتشهب  دیهش  یوک  کی  زاف  لصاف  دح  یحطس  یاهبآ  تیاده  ینتب  لاناک  ثادحا  - 
(2001005111000076: داتسا هناماس  رد  هصقانم  هرامش   ) لایر  4/122/000/000

.تسا هدنرب  هدهعب  هناماس  دزمراک  هنیزه  هیاپ 5 -  لقادح  اب  هینبا  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یداصتقا  یلام و  نواعم  رتفد  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ

3-33136091-086 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 1161 16

 - - یراجت یراجت عمتجم   عمتجم هژورپ   هژورپ قیرحدض   قیرحدض قیاع   قیاع یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناشورف -) -) ناشورف هدنرپ   هدنرپ  ) ) یتنیز یتنیز ناگدنرپ   ناگدنرپ شورف   شورف وو   دیرخ   دیرخ زکرم   زکرم تلکسا   تلکسا لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع
یحطس یحطس یاهبآ   یاهبآ تیاده   تیاده ینتب   ینتب لاناک   لاناک ثادحا   ثادحا

117117
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتدورب و5944143 یاه  متسیس  هیلک  یربهار  سیورس و  یرادهگن  تاریمعت و  روما  هیلک  ماجنا 
ینامتخاس تاریمعت  قیرح و  ءافطا  یکینورتکلا  یکیناکم و  یتشادهب  تاسیسات و  یترارح 

هعومجم

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5944332 قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 10)رد  قیرح  ( قیرح

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

5944566(na.de  ) دنرب قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 10)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

عوبطم5944756 هیوهت  یشیامرگ  یشیامرس و  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 10)یربهار ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیاع5944770 یارجا  هیهت و  ناشورف -) هدنرپ   ) یتنیز ناگدنرپ  شورف  دیرخ و  زکرم  تلکسا  لیمکت 
یحطس یاهبآ  تیاده  ینتب  لاناک  ثادحا  یراجت -  عمتجم  هژورپ  قیرحدض 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

تسیل5944952 قباطم  زدهد - یتسد  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
تسویپ

هحفص 51) 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا5944260 تظافح  متسیس  بصن  هحفص 20)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

داتس5944525 دیدج  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هحفص 20)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا5944568 تظافح  هژورپ  هحفص 20)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

داتس5944981 دیدج  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هحفص 20)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییوراد5944982 رابنا  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  هحفص 20)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تکرش5945037 تارادا  زا  یدادعت  رد  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هحفص 20)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روشک5945045 برغ  نامرد  تشادهب و  کینورتکلا  تظافح  هحفص 20)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییوراد5945502 رابنا  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  هحفص 20)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا5945614 تظافح  متسیس  بصن  هحفص 20)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

مرن5944780 رازفا و  تخس  متسیس  هارمه  هب  یژولویدار  روتکتد  ددع  ود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
یبناج تاموزلم  رازفا و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5944943THERMOQUEST رتم ورتکلا  روتکتد و  هحفص 51)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادا تامدخ  ییاضق 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 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اویآ چنیا  نویزیولت 50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099583000001 زاین :  هرامش 

یرادا تامدخ  ییاضق و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اویآ جنیا  نویزیولت 50  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اویآ چنیا  نویزیولت 50  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1133913615 یتسپ :  دک  ییاضق ،  مولع  هاگشناد  9 پ.کراخ خ.جلاک  لپ  یادتبا.رصعیلو  هارراهچ  زا  دعب.بالقنا  خ.نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726160-021  ، 66707021-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66738271-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اویآ اویآ چنیا   چنیا 5050 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 118118

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  - MBPS170 تعرس تیاباگیگ  تیفرظ 265  درادناتسا  سالک 10  EXTREMEPROV30 لدم  sdxc هظفاح تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

1101093984001122 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SILEONPOWER یتراجت مان   FD لدم  GB 8 نیبرود هظفاح  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  - MBPS170 تعرس تیاباگیگ  تیفرظ 265  درادناتسا  سالک 10  EXTREMEPROV30 لدم  sdxc هظفاح تراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش 

دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

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

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sdxcsdxc هظفاح   هظفاح تراک   تراک ناونع : : ناونع 1191 19
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یکشزپنادند هدکشناد   :: 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسورکیم هب  لاصتا  تیلباق  اب  لاتیجید  نیبرود  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030539000063 زاین :  هرامش 

یکشزپنادند هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  تنامض و  یاراد  - دشاب دیرخ  تساوخرد  تسویپ و  تسیل  قبط  نیبرود  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713954658 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  تسپ  هرادا  یوربور  یتعیرش.هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274827-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277164-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پوکسورکیم پوکسورکیم هبهب   لاصتا   لاصتا تیلباق   تیلباق اباب   لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوس کرام  هقیقد  رد 60  mine DV مک یدنه  نیبرود  ملیف   / hp V285W لدم تیاباگیگ  یرومم 16  شلف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002393 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناتساب روشنم  زارف  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان  هقیقد  تیفرظ 90   DVM-60 لدم یرادربملیف  نیبرود  ماخ  ملیف  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

سای رتسگ  منبش  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   V لدم  GB 16 تیفرظ  USB یرومم شلف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه ناتسرامیب /  رابنا  برد  لیوحت  ددرگ / یراذگراب  زاین  یلک  حرش  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  قباطم  دشابیم و  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / هدنشورف هدهع  هب  لقن  لمح و 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینوس ینوس کرام   کرام هقیقد   هقیقد 6060 ردرد     mine DVmine DV  مکمک یدنه   یدنه نیبرود   نیبرود ملیف   ملیف  /  / hp V285Whp V285W  لدم لدم تیاباگیگ   تیاباگیگ   1616 یرومم   یرومم شلف   شلف ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید نیبرود  ندش  راوس  تیلاق  اب  یمشچ  هس  پوکسورکیم  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030539000064 زاین :  هرامش 

یکشزپنادند هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
OPTO-EDU A12.1502-T پوکسورکیم - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  تنامض و  یاراد   - دشاب دیرخ  تساوخرد  تسویپ و  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713954658 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  تسپ  هرادا  یوربور  یتعیرش.هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274827-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277164-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید نیبرود   نیبرود ندش   ندش راوس   راوس تیلاق   تیلاق اباب   یمشچ   یمشچ هسهس   پوکسورکیم   پوکسورکیم هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث مود  فیدر  ردار  نیبرود  مزاول  لک  تمیق   - تسویپ تسیل  دادعتو  تاصخشم  قبط  نیبرود  مزاولو   sony ALPHa نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمضامتح  روتکاف  شیپ  ددرگ 
1101094130000050 زاین :  هرامش 

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SONY هدنزاس عجرم   SONY یتراجت مان   Alpha A7S III Mirrorless Digital Camera لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

نپاژ هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
یقلاخ نسحدمحم  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  نتراک   80D لدم هیاپ  هس  هظفاح و  تراک  یساکع و  نیبرود  تس  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههامکی  تکرش  هب  یتخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1794956333 یتسپ :  دک  ناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دالیم  جرب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88622715-021 :: 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

اویآ5944296 چنیا  هحفص 20)نویزیولت 50 نیبرود  ( نیبرود

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

5944315sdxc هظفاح هحفص 20)تراک  نیبرود  ( نیبرود

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

پوکسورکیم5944453 هب  لاصتا  تیلباق  اب  لاتیجید  نیبرود  هاگتسد  هحفص 20)کی  نیبرود  ( نیبرود

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

رد5944516  mine DV مک یدنه  نیبرود  ملیف   / hp V285W لدم تیاباگیگ  یرومم 16  شلف 
ینوس کرام  هقیقد  60

هحفص 20) نیبرود  ( نیبرود

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

هار5944592 بصن و  هیهت ، -MCS 50/64 2 کیمانیادریب لاتیجید  لرتنک  تینوی  هاگتسد  کی  -1
دوجوم یاه  هاگتسد  اب  اهنآ  ندومن  کنیس  قوف و  دراوم  هیلک  یزادنا 

هحفص 53) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

لاتیجید لاتیجید یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 123123
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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

رهشوب5944639 رهش  بالضاف  یاه  هاگتسیا   - دنمشوه تظافح  متسیس  تازیهجت  دیرخ  هحفص 76)1027 -  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید5944735 نیبرود  ندش  راوس  تیلاق  اب  یمشچ  هس  پوکسورکیم  هاگتسد  هحفص 20)کی  نیبرود  ( نیبرود

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

تساوخرد5944842 رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  ناشاک  ناتسرهش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ 
.دیرخ

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5944959 - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود  سنسیالددع  دیرخ 50 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ 

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هب5944991 متیآ   3 دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  - تیاس یتعنص  هتسبرادم  نیبرود  یکدی  تاعطق 
.دشاب یم  ددع  دادعت 60 

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید5945492 یرادربملیف  هحفص 20)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکناب تازیهجت  ) زاس هریخذ  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000427 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یکناب ) تازیهجت  ) زاس هریخذ  تازیهجت  نیمات  - 

تسویپ لیاف  حرش  هب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  تمیق  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  عومجم  تروصب  تمیق  داهنشیپ 

سامت 35911735-021 هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

 : 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

35911735-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87680514 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/8/23  دانسا  تفایرد   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نایب   :: عبنم :: 1401/09/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944358 :: هرازه هرازه :: 1401/09/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجارس یزاس  هریخذ  تاسیسات  ینتب  ریخبت  هچضوح  ثادحا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دقن و ...  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 623.215.457  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  داتس  یر .  یزاگ  هاگورین  زا  دعب  نیطسلف - راولب  رهشرقاب  مق -  میدق  هداج  نارهت -   :: سردآ سردآ

02151062847 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02155221134 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یکناب یکناب تازیهجت   تازیهجت )) زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 124124

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تاسیسات   تاسیسات ینتب   ینتب ریخبت   ریخبت هچضوح   هچضوح ثادحا   ثادحا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 125125
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092299000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944387 :: هرازه هرازه :: 1401/09/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 2 هجارس -  یزاس  هریخذ  تاسیسات  ینتب  ریخبت  هچضوح  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاگ  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هجارس یزاس  هریخذ  تاسیسات  ینتب  ریخبت  هچضوح  ثادحا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   623,215,457 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  نیطسلف -  راولب  رهشرقاب - یررهش -  ، 1879943393 یتسپ :  دک  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ناوخارف 200100900300131 هرامش   194-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 19  : تیاس زا   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 19   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944690 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 11   - 1401/09/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

MSA یزاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 1.750.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر

شترا راولب  هیمورا -  : سردآ : فلا یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  راذگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
ناتسا قرب  یورین  عیزوت  تکرش  .شترا  مانمگ - نازابرس 

سامت 1456 زکرم  یلخاد 4397 و   0443110 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.tavanir.org.ir WWW.Waepd.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاسیسات تاسیسات ینتب   ینتب ریخبت   ریخبت هچضوح   هچضوح ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 126126

MSAMSA  یزاس یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127
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دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

یبونج 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتفا یهاوگ  یاراد  جیروتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000584 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  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 : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق هبساحم  یراذگراب و  رد  مرتحم  هدننک  نیمات  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  کرادم  لودج  هب  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن یسررب  ار  دوخ  ینف  داهنشیپ  هناماس  رد  داهنشیپ  زا  لبق  دیئامرف و  تقد 

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس وردوخ  هارمه  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/8/22هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، اه دراه  ) زا معا  نآ  یرور  تاقلعتم ض  هیلک  اب   san storage promis vess r3604 fi.combo storage sa یزاس هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ...و اه  لوژام 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اپیاس وردوخ  هارمه  تکرش  ناتسراگن  نابایخ  اپیاس ، رتسگ  هزاس  یتعنص  عمتجم  حتف  نابوتا  رتمولیک 19  نارهت ،  : سردآ هب  تکرش  هناخریبد   :: سردآ سردآ

یلخاد 1137  46079665 :: نفلت :: cipart.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار جیروتسا   جیروتسا نسنس   زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 128128

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129
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ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NAS TS-464-4GB هاگتسد کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005432000024 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   NS4600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 4TB زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تسیمازلا  هناماس  رد  دنرب  قیقد  تاصخشم  مان و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   NAS TS-464-4GB هاگتسد کی  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه.دوش  هتفرگ  سامت  نفلت 03132342294  هرامش  اب  ینف  یگنهامه  هب  زاین  تروص 

8133775711 یتسپ :  دک  دابآ ،  سابع  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337621-031  ، 32351558-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32361791-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 3   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ناوخارف 2001092299000044 هرامش   87680514 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/8/23  زا   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945036 :: هرازه هرازه ییاشگزابدکدک   یفیک 1401/09/19 -  یبایزرا  مالعتسا  تاکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
یلام 1401/9/28 تاداهنشیپ  تاکاپ 

هجارس یزاس  هریخذ  تاسیسات  ینتب  ریخبت  هچضوح  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  داتس  یر  یزاگ  هاگورین  زا  دعب  نیطسلف  راولب  رهشرقاب  مق  میدق  هداج  نارهت  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ

02151062847 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02155221134 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NAS TS-464-4GBNAS TS-464-4GB هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 130130

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تاسیسات   تاسیسات ینتب   ینتب ریخبت   ریخبت هچضوح   هچضوح ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 131131
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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 06 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یراتکه 9 یزاسزاب  ) هتعاس 16 90 لدم یکیتسال  خرچ  4 نت لاقثارج 25 نیمات  _ نرک ) یراتکه  9) یزاسزاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ 

1101093985006210 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/30 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

وو لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ یراتکه ) ) یراتکه 99 یزاسزاب یزاسزاب  ) ) هتعاس هتعاس 1616   9090 لدم لدم یکیتسال   یکیتسال خرچ   خرچ 44 نتنت 2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات __ نرک ) ) نرک یراتکه   یراتکه 99)) یزاسزاب یزاسزاب ناونع : : ناونع
(( 0916815995309168159953-- 0916313433909163134339-- 0613414072206134140722  ) ) دوش دوش لاسرا   لاسرا

132132
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زربلا ناتسا  زاگ  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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیمکت  زا  سپ  تسویپ  تمیق  مالعتسا  مرف  دشاب -  یم  یروص  دکناریا  تسویپ –  لیاف  اب  قباطم  زاس  هریخذ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ 

1101001402000258 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   TRAMCO یتراجت مان   LC - LC لدم  m 5 لوط یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
گربدنت یتراجت  مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   R400 1U Rackmount لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   BizNAS زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   EMC Unity 500 لدم  U 2U 25*2.5 DRIVE ADE FLD storage EMC رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیاب یم  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  تسین -  دات  دروم  هدش  رفیر  یاههاگتسد  دشاب .  یلصا  لانیجروا و  کپ  تروص  هب  تسیاب  یم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب تفن  ترازو  تسارح  دات  دروم  تسیل  رودنو  وضع 

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5944216( یکناب تازیهجت  ) زاس هریخذ  تازیهجت  هحفص 92)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس5944358 هریخذ  تاسیسات  ینتب  ریخبت  هچضوح  ثادحا  هحفص 92)یراذگاو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاسیسات5944387 ینتب  ریخبت  هچضوح  هحفص 92)ثادحا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5944423 لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 53)ریمعت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5944690MSA یزاس هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 92)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

همیمض همیمض لیمکت   لیمکت زازا   سپسپ   تسویپ   تسویپ تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف دشاب -  -  دشاب یمیم   یروص   یروص دکناریا   دکناریا تسویپ  –   تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یمن   یمن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت تروص   تروص نیا   نیا ریغ   ریغ ردرد   ددرگ   ددرگ

133133

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

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

زا 135 ھحفص 98 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fu5ker5c37j6d?user=37505&ntc=5945403
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5945403?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5944731 جیروتسا  نس  زاس  هحفص 92)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس5944755 هریخذ  تازیهجت  هحفص 92)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5944859NAS TS-464-4GB هاگتسد هحفص 92)کی  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس5945036 هریخذ  تاسیسات  ینتب  ریخبت  هچضوح  هحفص 92)ثادحا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس5945095 16 90 لدم یکیتسال  خرچ  4 نت لاقثارج 25 نیمات  _ نرک ) یراتکه  9) یزاسزاب
-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ  یراتکه ) 9 یزاسزاب )

(09168159953

هحفص 92) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

مالعتسا5945403 مرف  دشاب -  یم  یروص  دکناریا  تسویپ –  لیاف  اب  قباطم  زاس  هریخذ  تازیهجت 
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت  زا  سپ  تسویپ  تمیق 

هحفص 92) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5945440 تسیل  قبط  زاس  هحفص 53)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیناکمورتکلا5945026 ییوزاب  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 71) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنبهار5944238 بصن  دیرخ و  یاهمتسیستساوخرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 71) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا سروبارف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم تعاس 16:00)عبنم  ) یرادا تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش  زور 

5944318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  تاعطق  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامتخاس تاقبط  رد  رقتسم  رورس  تاعطق  تازیهجت و  دیرخ  هب  مادقا  دوخ ، یاه  یدنمزاین  نیمأت  یاتسار  رد  دراد  رظن  رد  ماع ) یماهس   ) ناریا سروبارف  تکرش 

.دیامن ناریا  سروبارف  نامتخاس  کالپ 1  یلام  رادید ش  شبن  کدوک  ناهج  هارراهچ  هب  هدیسرن  یناقح ، هارگرزب  نارهت ، رد  عقاو  رادید 

دوش هئارا  هدش  مومورهم  تکاپ  رد  هیهت و  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  دیاب  هک  تسا  لایر  هصقانم 2،500،000،000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا سروبارف  تکرش  یقوقح  روما  تیریدم  کالپ 145  (، 25  ) نایزوتاک رتکد  هچوک  ارزو ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: COAF@ifb.irسکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/071 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 15  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5944357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  حرش  هب  دوخ  زاین  دروم  رورس  یرازفا  تخس  تاعطق  نیمات  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نازیم 300.000.000  هب  یکناب  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 Main frame یرازفا تخس  ینابیتشپ  هئارا و  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  جرد  هنیزه 

عطاقت قباس )  ماظن  ناراکددم (  نابایخ  یرظن ،  هاش  نباایخ  ردام  نادیم  دامادریم  راولب  نارهت  یناشن  هب  یلا 16  یرادا 8  تاعاس  رد  هصقانم  دانسا  ذخا   :: سردآ سردآ
تاصقانم  هناخریبد  فکمه  هقبط  کالپ 6  یوجاوخ 

کیتامروفنا تامدخ  تکرش  یزکرم  هناخریبد  قوف  سردآ  یداهنشیپ  تاکاپ  لیوحت  لحم 

یعاجش 27370 یاقآ   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134

رورس رورس یرازفا   یرازفا تخس   تخس تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 135135
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ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   همانزورهرامش رد  مود  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب تیریدم  هدودحم  رد  عقاو  میدق  هاگدورف  یلامش و  دنبیان  ناگدازآ ، رورس  رادهگندوخ  لباک  هب  یسم  میس  ضیوعت  یاهحرط  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتمولیک  لوط 26  هب  ییاوه  فیعض  راشف   ) یرابتعا 500 زج  : تایلمع مجح  لماش  کی )  زاف   ) سابعردنب راهچ  هیحان 

راهچ هیحان  قرب  تیریدم  هدودحم  رد  عقاو  اهیناتسهاچ  یراتکه ،   146 اهلگ ،  شیاین ، یوک  رادهگندوخ  لباک  هب  یسم  میس  ضیوعت  یاهحرط  تایلمع  یراذگاو 
رتمولیک لوط 32  هب  ییاوه ) فیعض  راشف   ) یرابتعا 500 زج  : تایلمع مجح  لماش  ود ) زاف   ) سابعردنب

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگزمره قرب  یورین  عیزوت  تکرش  میدق ) هاگورین   ) نوتیز ینوکسم  کرهش  بنج  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ
اهرابنا تاکرادت و  روما  رتفد  ناگزمره -  قرب  عیزوت  تکرش  : تاکاپ ییاشگزاب  لحم 

07631201522 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07631201402 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا هداز  یجاح  دمحم  دیهش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل   ) ارجا لماک  حرش  تاصخشم و  قبط  رورس ) ) رتویپماک دحاو  تقرس  دض  برد  ییاجباج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091519000043 زاین :  هرامش 

زربلا هداز  یجاح  دمحم  دیهش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راکنامیپ هدهع  رب  ینوناق  تاروسک.تسیمازلا  یعامتجا  روماوراک  هرادازا  تیحالص  یهاوگ  نتشاد.تسیمازلا  تمیق  مالعا  زا  لبق  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلاروتکاف شیپ  هئارادریگیم  ماجنا  دادرارق  دقع  اب  دیرخ  تسا 

3183856661 یتسپ :  دک  یقرش ،   407 نابایخ رهشرهم  زاف 4  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33520008-026  ، 33506090-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33503757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادهگندوخ رادهگندوخ لباک   لباک هبهب   یسم   یسم میس   میس ضیوعت   ضیوعت یاهحرط   یاهحرط تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 136136

(( رورس رورس )) رتویپماک رتویپماک دحاو   دحاو تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 137137
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روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE ProLiant DL380 Gen 10 8 SFF CTO Server ورورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000183 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس الاک :  مان 

اران
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قبط   ) HPE ProLiant DL380 Gen 10 8 SFF CTO Server ورورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هناماس  بولطم  دنور  همادا  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا 

هطوبرم دحاو  دات  زا  دعب  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ 

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

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

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار   HPE ProLiantHPE ProLiant رورس   رورس ناونع : : ناونع 138138
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ناگزمره ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب   :: 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرادا رورس  قاتا  برد  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030651000127 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرادا رورس  قاتا  برد  تاریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  بعش ،  روما  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  تلاسر و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915868358

33333333-076  ، 33669890-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669890-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  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 00 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000853 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا جوراس  نامیس  هدننک  هضرع  عجرم   KHD-PRODUX PLUS-SERVER لدم یتعنص  هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرادا هرادا رورس   رورس قاتا   قاتا برد   برد تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 139139

رتویپماک رتویپماک رورس   رورس ناونع : : ناونع 140140
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روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رواپ ، دراه ، مر  ) رورس تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000184 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 64 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
روشک  TRANGO هدنزاس عجرم   TRANGO یتراجت مان   VDC Rack mount power supply 48 لدم  W 300 ناوت  Rackmount هیذغت عبنم  الاک :  مان 

نایراک تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   N9X91A لدم  TB 1/6 تیفرظ  SAS رورس  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

هنایار مشیربا  هداج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
ددع 18 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  رواپ ) ، دراه ، مر  ) رورس تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هناماس  بولطم  دنور  همادا  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا 

هطوبرم دحاو  داتزا  دعب  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ 

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

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

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رواپ رواپ ،، دراه دراه ،، مرمر  ) ) رورس رورس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 141141
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ناتسزوخ ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تادنتسم  اب  قباطم  مر ) دراه و   ) DL380P-2650 لدم  hp رورس تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  داهنشیپ  در  هب  رجنم  تسویپ  مرف  یرازگراب  لیمکت و  مدع 

1101005211000013 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   10600R لدم  GB 16 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   B21-872479 لدم  TB 1/2 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155635184 یتسپ :  دک  یبرغ ،  نیدحوم  نابایخ  شبن  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339204-061  ، 33361250-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مرف   مرف یرازگراب   یرازگراب وو   لیمکت   لیمکت مدع   مدع تسویپ   تسویپ تادنتسم   تادنتسم اباب   قباطم   قباطم مرمر ) ) وو   دراه   دراه  ) ) DL380P-2650DL380P-2650 لدم   لدم   hphp  رورس رورس تازیهجتدیرخ   تازیهجتدیرخ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمیم   داهنشیپ   داهنشیپ دردر   هبهب   رجنم   رجنم

142142
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هعسوت تاقیقحت و  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هتفرشیپ عیانص 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP ProLiant DL380 Gen10 Server دیدج رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001001000011 زاین :  هرامش 

هتفرشیپ عیانص  هعسوت  تاقیقحت و  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 HP ProLiant DL380 Gen10 Server - 
Intel Xeon Gold 6134 Processor x 2

تسویپ لیاف  رد  یلیمکت  تاحیضوت   Ram HPE 384 GB
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاهداهنشیپ  هب  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  هدننک  نیمات  دات  دروم  دیاب  الاک  تلاصا 

تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  یعوجرم  روتکاف و  الاک و  لاسرا  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

1513636411 یتسپ :  دک  کالپ 21 ،  مود  هچوک  ریصق  دمحا  نابایخ  یتشهب  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88748060-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88748040-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP ProLiant DL380 Gen10  ServerHP ProLiant DL380 Gen10  Server  دیدج دیدج رورس   رورس ناونع : : ناونع 143143
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

QD-U30C لدم تیلپسا  یزاگ  رلوک  هراک  همه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002451 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یتراجت  مان   Btu\hr 25000 تیفرظ  RC25CHS/PT3 لدم رورس  قاتا  دربراک  یکینورتکلا  تیک  دقاف  راک  مئاد  یشیامرس  لاه  گنیلوک  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

مشق هیوهت  اتهب  هدننک  هضرع  عجرم  وکویر  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 70 دادعت : 

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

؛ دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  یاه  هنیزه  دیهدب ؛ تمیق  ار  هدش  یفرعم  لدم  نامه  افطل  تسالاک ؛ دأت  تفایرد و  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن همیمض  روتکاف  شیپ  افطل 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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

رورس5944318 تاعطق  تازیهجت و  هحفص 98)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس5944332 قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 10)رد  قیرح  ( قیرح

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

رورس5944357 یرازفا  تخس  تاعطق  هحفص 98)نیمات  رورس  ( رورس

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

رادهگندوخ5944583 لباک  هب  یسم  میس  ضیوعت  یاهحرط  تایلمع  هحفص 98)یراذگاو  رورس  ( رورس

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

5944630( رورس ) رتویپماک دحاو  تقرس  دض  برد  هحفص 98)ییاجباج  رورس  ( رورس

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

هنایار5944921  HPE ProLiant هحفص 98)رورس رورس  ( رورس

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

هرادا5945111 رورس  قاتا  برد  هحفص 98)تاریمعت  رورس  ( رورس

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

رتویپماک5945130 هحفص 98)رورس  رورس  ( رورس

QD-U30CQD-U30C  لدم لدم تیلپسا   تیلپسا یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک هراک   هراک همه   همه تیک   تیک ناونع : : ناونع 144144
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5945221( رواپ ، دراه ، مر  ) رورس هحفص 98)تاعطق  رورس  ( رورس

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

تسویپ5945251 تادنتسم  اب  قباطم  مر ) دراه و   ) DL380P-2650 لدم  hp رورس تازیهجتدیرخ 
.ددرگ یم  داهنشیپ  در  هب  رجنم  تسویپ  مرف  یرازگراب  لیمکت و  مدع 

هحفص 98) رورس  ( رورس

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

5945266HP ProLiant DL380 Gen10 Server دیدج هحفص 98)رورس  رورس  ( رورس

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

مالعتسا5945403 مرف  دشاب -  یم  یروص  دکناریا  تسویپ –  لیاف  اب  قباطم  زاس  هریخذ  تازیهجت 
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت  زا  سپ  تسویپ  تمیق 

هحفص 92) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5945440 تسیل  قبط  زاس  هحفص 53)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5945525QD-U30C لدم تیلپسا  یزاگ  رلوک  هراک  همه  هحفص 98)تیک  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - - یشدرگ یشدرگ رتیه   رتیه یزلف -  -  یزلف ریغ   ریغ یطاسبنا   یطاسبنا شور   شور هبهب   هتفای   هتفای لکش   لکش یازجا   یازجا یسیطانغم -  -  یسیطانغم گنیربلب   گنیربلب راگن -  -  راگن هزرل   هزرل روسنس   روسنس یروتاینیم -  -  یروتاینیم زویف   زویف ناونع : : ناونع
ینهآ ینهآ قرو   قرو یتمواقم -  -  یتمواقم جنسامد   جنسامد یسم -  -  یسم یتعنص   یتعنص هلول   هلول

145145
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  24 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003895 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

راگن هزرل  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یسیطانغم گنیربلب  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یزلف ریغ  یطاسبنا  شور  هب  هتفای  لکش  یازجا  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یشدرگ رتیه  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 
یسم یتعنص  هلول  الاک :  مان 

مرگولیک 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یتمواقم جنسامد  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ینهآ قرو  الاک :  مان 
عبرم رتم  10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لسنک  داهنشیپ  لک  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشابیم  یمازلا  یلام  / ینف داهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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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نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هاگورین  تهج   VS-079 لدم گنیسیک  شزرل  روسنس  ددع  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000136 زاین :  هرامش 

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهوژپ یژرنا  راود  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  نیبروت  دربراک   mm 5 زیاس شزرل 03-18745  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین تهج   تهج   VS-079VS-079  لدم لدم گنیسیک   گنیسیک شزرل   شزرل روسنس   روسنس ددع   ددع دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 146146

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  مارد  پتسا  وردیه  جنس  حطس  تنمسلپسید SD-161 و  روسنس   ، SD-052 شزرل روسنس  ددع  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  )

1101001545000135 زاین :  هرامش 
نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناهوژپ یژرنا  راود  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  نیبروت  دربراک   mm 5 زیاس شزرل 03-18745  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط مارد   مارد پتسا   پتسا وردیه   وردیه جنس   جنس حطس   حطس وو     SD- 16 1SD- 16 1 تنمسلپسید   تنمسلپسید روسنس   روسنس  ،  ، SD-052SD-052 شزرل   شزرل روسنس   روسنس ددع   ددع   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ))

147147

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

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

زا 135 ھحفص 111 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fxhzfymqaywxa?user=37505&ntc=5944465
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5944465?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  قبط  لسوتف  روتالیسا و  لدبم  دیسا ، دوس و  روسنس  ، O2-CO روسنس ددع  دیرخ 14  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101001545000137 زاین :  هرامش 
نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم دنلریا  هدنزاس  روشک   NTRON هدنزاس عجرم   NTRON یتراجت مان   OC-40 لدم دصرد   Zirconium 0-96 لولحم نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
رایاوه هدننک  هضرع 

ددع 14 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لسوتف   لسوتف وو   روتالیسا   روتالیسا لدبم   لدبم دیسا ، ، دیسا وو   دوس   دوس روسنس   روسنس ، ، O2 -COO2 -CO روسنس   روسنس ددع   ددع   1414 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: 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 18 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناملآ نف  اب  ( GH0640 لدم یژرنا  نف  زوزگا   ) هیلخت نف  اب  راد  نف  یزاگ  یراخب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092992000082 زاین :  هرامش 

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یژرنا یتراجت  مان   GH0640sa لدم  kcal\hr 45000 شکدود روسنس  هب  زهجم  یزاگ  یتعنص  یراخب  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  - 3 دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  شورف  زا  سپ  تامدخو  یتناراگو  لمح  هنیزه  - 2 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09143178037 یربکا سدنهم  سانشراک  هرامش  - 5 دوب دهاوخ  یراک  زور  هاگشناد 30  دیئاتو  لیوحت  زا  سپ  الاک  هجو  ددرگ 4 - یرادگ  راب  هناماس 

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شور5944303 هب  هتفای  لکش  یازجا  یسیطانغم -  گنیربلب  راگن -  هزرل  روسنس  یروتاینیم -  زویف 
ینهآ قرو  یتمواقم -  جنسامد  یسم -  یتعنص  هلول  یشدرگ -  رتیه  یزلف -  ریغ  یطاسبنا 

هحفص 107) روسنس  ( روسنس

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

هاگورین5944457 تهج   VS-079 لدم گنیسیک  شزرل  روسنس  ددع  هحفص 107)دیرخ 3  روسنس  ( روسنس

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

وردیه5944465 جنس  حطس  تنمسلپسید SD-161 و  روسنس   ، SD-052 شزرل روسنس  ددع  دیرخ 5 
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  قبط  مارد  پتسا 

هحفص 107) روسنس  ( روسنس

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

قیقد5944514 رازبا  تاعطق  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 8)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسیل5944647 قبط  لسوتف  روتالیسا و  لدبم  دیسا ، دوس و  روسنس  ، O2-CO روسنس ددع  دیرخ 14 
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ

هحفص 107) روسنس  ( روسنس

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

یناملآ5945000 نف  اب  ( GH0640 لدم یژرنا  نف  زوزگا   ) هیلخت نف  اب  راد  نف  یزاگ  یراخب  هحفص 107)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

یناملآ یناملآ نفنف   اباب   ( ( GH0640GH0640 لدم   لدم یژرنا   یژرنا نفنف   زوزگا   زوزگا  ) ) هیلخت هیلخت نفنف   اباب   راد   راد نفنف   یزاگ   یزاگ یراخب   یراخب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 149149
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نارهت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هزور  تخادرپ 60  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش رداص  روتکاف  شیپ  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  امتح 

09123996352 یگنهامه
1101096102000881 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دار ینسح  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   in 2 زیاس لیتکاد  ندچ  هروسام  هرهم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ارا  in 4\1 1 زیاس یزلف  نشوب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ریوک رمیلپ  دزی  هدننک  هضرع  عجرم   bar 20 راشف  40x1 1/4 mm رطق  P.P نشوب رس  کی  تالاصتا  لیدبت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

شوگ شش  هرهم  لکش   mm 2 چیپ هوزر   mm 12 چیپ رطق   mm 60 چیپ لوط  شوگ  شش  چیپ  رس  لکش  هزیناولاگ  سنج  هوزر  مین  چیپ  اب  هرهم  چیپ و  الاک :  مان 
امن شوخ  نسح  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   FORGING یتراجت مان   mm 12 هرهم عافترا 

تسد 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هناسر نیوکت  هدننک  هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   NA لدم لیوک  نف  لماک  لیوک  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
کیناکم تعنص  سیس  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   in 2 زیاس یجنرب  سنج  ییوشک  یا  هکلف  یپوت  ریش  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

داگراساپ ورتپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   G.V یتراجت مان   bar 150 راشف  in 3 زیاس لیتسا  نبرک  سنج  کیتاموتا  یجنلف  یکسید  هفرطکی  ریش  الاک :  مان 
نایناریا

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

نارهت تعنص  زیراک  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   bar 16 راشف  mm 100 زیاس یدالوف  سنج  یشوج  یتاسیسات  جنلف  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  شجنس  نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   Corona60 لدم تاعیام  نایرج  لرتنک  چیئوسولف  نیمز  لاصتا  متسیس  الاک :  مان 

شجنس نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدننک  هضرع 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نیسکا لایس  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   mm 500 رطق یکیتسال  تاسیسات  یشک  هلول  راد  تیجنم  رشاو  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یپوت یپوت ریش   ریش لیوک -  -  لیوک نفنف   لماک   لماک لیوک   لیوک هرهم -  -  هرهم وو   چیپ   چیپ نشوب -  -  نشوب رسرس   کیکی   تالاصتا   تالاصتا لیدبت   لیدبت یزلف -  -  یزلف نشوب   نشوب لیتکاد -  -  لیتکاد ندچ   ندچ هروسام   هروسام هرهم   هرهم ناونع : : ناونع
راد راد تیجنم   تیجنم رشاو   رشاو چیئوسولف -  -  چیئوسولف نیمز   نیمز لاصتا   لاصتا متسیس   متسیس یشوج -  -  یشوج یتاسیسات   یتاسیسات جنلف   جنلف یجنلف -  -  یجنلف یکسید   یکسید هفرطکی   هفرطکی ریش   ریش یایا -  -  هکلف   هکلف

150150
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 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

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

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط  اموگرب  چیئوس  تیمیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000936 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   HANYOUNG یتراجت مان   HY-L804 لدم میظنت  لباق  یکطلغ  مرها  ینیم  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

دادعت 59444675  * WS-C2960-48FPS-L  - وکسیس تروپ  چیئوس 48  دشابیم  هباشم  دکناریا 
دشابیم دات  زادعب  هامود  هیوست  هتفه و  کی  تست  تلهم   * هاگتسد

هحفص 53) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یلصا5944518 وکسیس  هحفص 53)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 53)چیئوس5944812 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

تسویپ تسویپ لودج   لودج ریداقم   ریداقم وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط اموگرب   اموگرب چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 151151

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

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

زا 135 ھحفص 115 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xlygawu5lj6gw?user=37505&ntc=5944892
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5944892?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dhsh68e4qvsbf?user=37505&ntc=5944958
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5944958?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

5944892 - هرهم چیپ و  نشوب -  رس  کی  تالاصتا  لیدبت  یزلف -  نشوب  لیتکاد -  ندچ  هروسام  هرهم 
یتاسیسات جنلف  یجنلف -  یکسید  هفرطکی  ریش  یا -  هکلف  یپوت  ریش  لیوک -  نف  لماک  لیوک 

راد تیجنم  رشاو  چیئوسولف -  نیمز  لاصتا  متسیس  یشوج - 

هحفص 112) چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ5944958 لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط  اموگرب  چیئوس  هحفص 112)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ5945589 هکبش 4  اتید  هحفص 53)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لباک5945725 CAT6 و; هکبش لباک  تروپ  24 چوس NVR هاگتسد چنیا  49 نویزیولت
یراوید هیاپ  سلریاودروبیک  HDMI

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتور5945742 روتروناک - سوریو -  یتنآ   secur router - tcp tp rtu protocol convertor(25 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

5944150ABB چوس هحفص 8)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس5944317 یاه  چوس  هحفص 12)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لباک5945725 CAT6 و; هکبش لباک  تروپ  24 چوس NVR هاگتسد چنیا  49 نویزیولت
یراوید هیاپ  سلریاودروبیک  HDMI

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5945217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mzh3062 لدم رزیانس  یتناس  نوفورکیم 60 هندب  ددع  8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
me35 لدم رزیانس  نوفورکیم  ددع  8

mzh3062 لدم یزیمور  نوفورکیم  هیاپ  ددع  8
1101001554000297 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SENNHEISER هدنزاس عجرم   SENNHEISER یتراجت مان   MZW 60-1 لدم نوفورکیم  یکیتسالپ  هندب  ظفاحم  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هسیئر  تئیه  یسوواد  تروصب  نامدیچ  دوش و  یرادیرخ  روکذم  لدم  طقف  تسیاب  یم  نلاس  تیفرظ  لیمکت  لیلدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166523-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزیمور یزیمور نوفورکیم   نوفورکیم هیاپ   هیاپ ددع   ددع me35 8me35 8 لدم لدم رزیانس   رزیانس نوفورکیم   نوفورکیم ددع   ددع mzh3062  8mzh3062  8 لدم لدم رزیانس   رزیانس یتناس   یتناس 6060 نوفورکیم   نوفورکیم هندب   هندب ددع   ددع 88 ناونع : : ناونع
mzh3062mzh3062 لدم لدم

152152

 ( ( هنایار هنایار وگدنلب   وگدنلب هداتسیا -  -  هداتسیا کرکر   یتوص -  -  یتوص متسیس   متسیس ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ روتینام -  -  روتینام نوفورکیم -  -  نوفورکیم نومزآ (  (  نومزآ زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 153153
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دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تسیل  قبط  نومزآ  زکرم  تازیهجت 
1101091548000082 زاین :  هرامش 

رهشناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تراجت ناس  لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  لدم 2100  نوفورکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
سراف یژرولاتم  تعنص  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   TM5004 لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

متسیس زادرپ  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   NETSHELTER یتراجت مان   AR3340 لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
روالاب یرغص  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TS لدم هنایار  وگدنلب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تسیل  قبط  نومزآ  زکرم  تازیهجت 

دک رهشناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  یوک 46 -  شبن  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916643535 یتسپ : 

37213891-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213308-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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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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 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

5945586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب نآ  ندومن  کنیس  فوصوم و  هاگتسد  ددجم  یزادنا  هار  بصن و  لاوما 5997 و  هرامش  هب  تفیل  روتینام  هاگتسد  کی  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوجوم یریوصت  یتوص و  تازیهجت  ریاس 

1101001036000619 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
عومجم 1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
یدیص یاقآ   02135913588: دیدزاب یگنهامه و  نفلت 

یحالف  02135914983: سامت هرامش 

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

اویآ5944296 چنیا  هحفص 20)نویزیولت 50 نیبرود  ( نیبرود

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

پوکسورکیم5944453 هب  لاصتا  تیلباق  اب  لاتیجید  نیبرود  هاگتسد  هحفص 20)کی  نیبرود  ( نیبرود

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

هار5944592 بصن و  هیهت ، -MCS 50/64 2 کیمانیادریب لاتیجید  لرتنک  تینوی  هاگتسد  کی  -1
دوجوم یاه  هاگتسد  اب  اهنآ  ندومن  کنیس  قوف و  دراوم  هیلک  یزادنا 

هحفص 53) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاتیجید5944735 نیبرود  ندش  راوس  تیلاق  اب  یمشچ  هس  پوکسورکیم  هاگتسد  هحفص 20)کی  نیبرود  ( نیبرود

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

تساوخرد5944842 رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  ناشاک  ناتسرهش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ 
.دیرخ

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تفیل تفیل روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 154154

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

رزیانس5945217 نوفورکیم  ددع  mzh3062 8 لدم رزیانس  یتناس  نوفورکیم 60 هندب  ددع  8
mzh3062 لدم یزیمور  نوفورکیم  هیاپ  ددع  me35 8 لدم

هحفص 115) توص  ( توص

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

5945302 - هداتسیا کر  یتوص -  متسیس  ریاف  یلپمآ  روتینام -  نوفورکیم -  نومزآ (  زکرم  تازیهجت 
 ( هنایار وگدنلب 

هحفص 115) توص  ( توص

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

لاتیجید5945492 یرادربملیف  هحفص 20)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تفیل5945586 روتینام  هاگتسد  کی  هحفص 115)ریمعت  توص  ( توص

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

لباک5945725 CAT6 و; هکبش لباک  تروپ  24 چوس NVR هاگتسد چنیا  49 نویزیولت
یراوید هیاپ  سلریاودروبیک  HDMI

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامیب تخترانک  یلارتاب  لباترپ  گنیروتینام  هاگتسدا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090142000139 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

یلارت اب  لباترپروتینامامتح  - دشابیمرظندم یناریا  سنج  - ناتسرامیب لحمرد  لیوحت  - دشابیم یمازلادمیآربتعم  یگدنیامن  - دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامیب رامیب تخترانک   تخترانک یلارتاب   یلارتاب لباترپ   لباترپ گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسدا   هاگتسدا ناونع : : ناونع 155155

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم   . جنیا روتینام 24  دشاب  یم  هباشم  دک  ناربا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091917000025 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS24RF620HH لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا ماس 
هاگتسد 25 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم   . جنیا روتینام 24  دشاب  یم  هباشم  دک  ناربا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917713517 یتسپ :  دک  نایمکح ،  هار  هس  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35280110-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35280125-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LS22RF625 لدم روتینام  ددع  کی  ددع و  هس  لباک  هارمه  هب   HP LASERGET MFP M428 FDN لدم رگپاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000852 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   fdw 428 لدم هراک  دنچ  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد رد  هدش  جرد  ربتعم  یتناراگ  اب  اه  اگتسد  هیلک  ههامکی و  تخادرپ  دشابیم و  هدنشورف  هدهعب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623375-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   تاصخشم   تاصخشم  . . جنیا جنیا روتینام  2424   روتینام دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناربا   ناربا ناونع : : ناونع 156156

HP LASERGET MFP M428 FDNHP LASERGET MFP M428 FDN  لدم لدم رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  گنیروتینام  لباک  رتمیسکا و  سلاپ  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000457 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شبات بط  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   YKD یتراجت مان   CKA010AB لدم یکشزپ  گنیروتینام  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  دوشیم -  هداد  تدوع  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ –  همیمض  الاک  تاصا  بسچرب  دک irc و  دشاب - imed وضع هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  تیولوا.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هلاسکی  - تخادرپ  تسا –  هدنشورف  هدهعب 

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رال اضر  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ATS+RELE هاگتسد ددع و 1 دادعت 10 هب  گنوسماس  چنیا   24 روتینام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092702000012 زاین :  هرامش 

رال ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ATS+RELE هاگتسد ددع و 1 دادعت 10 هب  گنوسماس  چنیا   24 روتینام دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813133 یتسپ :  دک  ناضمر ،  یادهش  نابایخ  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  ناتسرال  سراف  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268757-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268756-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط گنیروتینام   گنیروتینام لباک   لباک وو   رتمیسکا   رتمیسکا سلاپ   سلاپ بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 158158

ATS+RELEATS+RELE  هاگتسد هاگتسد 11 وو   ددع   ددع 1010 دادعت   دادعت هبهب   گنوسماس   گنوسماس چنیا   چنیا   2424 روتینام روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 159159
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زربلا ناتسا  یاه  سیدرپ روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

....و روتینام  لماک ،   PC رتنیرپ ،  ، پات پل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093193000065 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 536 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم تسویپ  مالقا  تاصخشم  دادعت و   ) ....و روتینام  لماک ،   PC رتنیرپ ،  ، پات پل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3175955343 یتسپ :  دک  زربلا ،  نایگنهرف  هاگشناد  - سیدرف لاناکزادعب  درالم ) هداج  ) سیدرف جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36554131-026  ، 36501613-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36504630-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار سیک   سیک روتینام -  -  روتینام لماک ،  ،  لماک   PCPC رتنیرپ ،  ،  رتنیرپ ،، پات پات پلپل   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 160160

دربردام دربردام کسید -  -  کسید دراه   دراه هیذغت -  -  هیذغت عبنم   عبنم روتینام -  -  روتینام هنایار -  -  هنایار سیک   سیک دیلک -  -  دیلک هحفص   هحفص وو   سوام   سوام تستس   هنایار -  -  هنایار مرمر   هنایار -  -  هنایار ویوی   یپیپ   یسیس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 16 116 1
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اب مالقا  هیلک.هدننک  نیمات  اب  لحم  رد  لیوحت  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک.هباشم  اهدک  ناریا.نارهتزا  طقف  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قباطم  یلصا و  یتناراگ 
1101092119000067 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 5700 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   A 4TECH یتراجت مان  دیلک  هحفص  سوام و  تس  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
ناهج شقن  هنایار  ریصب  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX هدنزاس عجرم   KINGMAX یتراجت مان  لدم 2666   GB 8 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   a 480 لدم  W 480 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
سابعروپ زانحرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرگ  یتراجت  مان   465x195x405 mm زیاس یکشم  گنر  اویه  لدم  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

مامتها یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریدام  یتراجت  مان   MK400A لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هنایار

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ دیون  رگپاچ  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان  هنایار   Asus H110-M دربردام الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   GREEN لدم  GB 240 تیفرظ  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف هئارا  لیوحت و  زا  دعب  هام  کی  ات  باسح  هیوست.هدننک  نیمات  اب  لحم  رد  لیوحت  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک.نارهتزا  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
83702510 تسیمازلا تمیق  داهنشیپ  زا  لبق  یگنهامه  دوشیم  رداص  دقن  کچ  یمسر 

1599845318 یتسپ :  دک  نامتخاس 290 ،  ینرق  دبهپس  عطاقت  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83702056-021  ، 88803876-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88808665-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یلام تاعالطا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایام چنیا  روتینام 27  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094388000011 زاین :  هرامش 

یلام تاعالطا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( mo27 t لدم (  ایام  چنیا  روتینام 27  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  20 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشن هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514747611 یتسپ :  دک  کالپ 13 ،  هچوک 10- - ریصقدمحا نابایخ  - یتشهب دیهش  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88044602-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86122316-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایام ایام چنیا   چنیا روتینام  2727   روتینام ناونع : : ناونع 162162
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا زیاس 21.5   22mp410 یج لا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد 

هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه 
1101092866000081 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   22MP410-B لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

چنیا زیاس 21.5   22mp410 یج لا  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد 

هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه 
سامت 09125442901 نفلت 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یهاگشنادداهج  نامزاس  زیربت -  هاگشناد  زیربت -  یقرش -  ناجیابرذآ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5166616471

33341245-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342565-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 163163
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هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  ددع  رامیب 2  دنبتسد  رگپاچ  ددع -  تعرس 2  رپ  رنکسا  ددع -  8 روتینام ددع -  رتنیرپ 8 ددع -  رتویپماک 13  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف 

1101090142000140 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه   - دشاب یناریا  سانجا  هیلک  تسویپ -  ینف  تاصخشم  قبط  ادهش -  ناتسرامیب  لیوحت  لحم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراد تسویپ  دشاب -  یم  هدننک  تکرش 

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم قبط   قبط ددع   ددع   22 رامیب   رامیب دنبتسد   دنبتسد رگپاچ   رگپاچ ددع -  -  ددع   22 تعرس   تعرس رپرپ   رنکسا   رنکسا ددع -  -  ددع 88 روتینام روتینام ددع -  -  ددع 88 رتنیرپ   رتنیرپ ددع -  -  ددع رتویپماک  1313   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ ینف   ینف

164164
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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 07 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کردم  قبط   LUNA-ROC لدم  RO Controller بآ هیفصت  هاگتسد  نامرف  رادم  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002337 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یژرنا نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نابامرگ  یتراجت  مان   EMS 505 لدم مرگ  بآ  هناخ  روتوم  دنمشوه  رلرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کردم  رد  هدش  رکذ  طیارش  الاک و  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32469013-076  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همارخ ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دریگیم تروص  اهالاک  لیوحت  زا  سپ  یدقن  تروصب  تخادرپ.دشابیم  یناریا  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093592000026 زاین :  هرامش 

همارخ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

همارخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشادن یناریا  هباشم  هک  ییالاک  زجب  دوش  هداد  تمیق  یناریا  یالاک  افطل  دشابیم و  تسویپ  لیاف  رد  الاک  ملق  تاصخشم 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09390989904 .دشاب

7344146333 یتسپ :  دک  جع ، )  ) مئاق ترضح  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  نکسم  داینب  نابایخ  همارخ  ناتسرهش  سراف  همارخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32726044-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724755-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ هیفصت   هیفصت هاگتسد   هاگتسد نامرف   نامرف رادم   رادم روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 165165

inin   2222 زیاس   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 166166
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ناچوق 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 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنشاب تسویپ  یاه  لیاف  اب  قباطم  اهدیرخ  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  رظن  دم   RAM 8G و ( cpu i5 (series اه سیک  یارب 

.دشاب یم  رظن  دم   SLP T403 لدم نولسگیب  رتنیرپ  لبیل 
1101091187000002 زاین :  هرامش 

ناچوق ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
باش هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GENIUS یتراجت مان   SCROLLTOO لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   BIXOLON یتراجت مان   SRP-330 لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   BIXOLON یتراجت مان   SLP-D220 لدم لبیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

یرادا یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   22MK400 لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

تختیاپ هنایار  رتسگ  کت  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وسارف  هنایار  عیانص  هدنزاس  عجرم  دنایب  یتراجت  مان   BK-2250 لدم  USB تروپ اب  هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ناچوق رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب تسویپ  یاه  لیاف  اب  قباطم  اهدیرخ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( مهم مهم ،  ) .دنوش ظحل  دیاب  روتکاف  روتکاف و  شیپ  رد  دنشاب و  تسویپ  قبط  اقیقد  اه  یتناراگ 

.دشاب یم  رظن  دم   RAM 8G و ( cpu i5 (series اه سیک  یارب 
.دشاب یم  رظن  دم   SLP T403 لدم نولسگیب  رتنیرپ  لبیل 

9471754979 یتسپ :  دک  هعمج ،  زامن  یالصم  یوربور  - یلصم راولب  - ناچوق ناچوق ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47226041-051  ، 47226051-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

47241151-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار سیک   سیک روتینام -  -  روتینام رگپاچ -  -  رگپاچ سوام -  -  سوام ناونع : : ناونع 167167
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GGM-L277FN 27 ید یا  لا  چنیا  روتینام 27  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002338 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S27NC725 لدم  in 27 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمسر  روتکاف  هئارا  اب  تست  ینف و  دات  الاک و  لاسرا  زا  سپ  زور  هجو 45  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32358066-023  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رامیب5944219 تخترانک  یلارتاب  لباترپ  گنیروتینام  هحفص 119)هاگتسدا  روتینام  ( روتینام

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

دشاب5944250 یم  تسویپ  هب  تاصخشم   . جنیا روتینام 24  دشاب  یم  هباشم  دک  هحفص 119)ناربا  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5944470 موف  هحفص 51)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

پمپ5944673 روتکناک   - یلزید یکیرتکلا  روتارنژ  هداس - هخاش  هس  شک  یلوپ  گنیروتینام -  رگشیامن 
HDMI 1.4V لباک -  HDMI 1.4V لباک زوه  -

هحفص 43) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

متسیس5944775 رازفا  مرن  تازیهجت و  زا  ینابیتشپ  یزاس و  هنیهب  یزادنا ، هار  بصن و  هرواشم ، دیرخ ،
ZCU گنیروتینام

هحفص 43) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5944902HP LASERGET MFP M428 FDN لدم هحفص 119)رگپاچ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5945276 تسیل  قبط  گنیروتینام  لباک  رتمیسکا و  سلاپ  هحفص 119)بورپ  روتینام  ( روتینام

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

5945301ATS+RELE هاگتسد ددع و 1 دادعت 10 هب  گنوسماس  چنیا   24 روتینام هحفص 119)دیرخ  روتینام  ( روتینام

GGM-L277FN 27GGM-L277FN 27  یدید یایا   لالا   چنیا   چنیا روتینام  2727   روتینام ناونع : : ناونع 168168
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5945302 - هداتسیا کر  یتوص -  متسیس  ریاف  یلپمآ  روتینام -  نوفورکیم -  نومزآ (  زکرم  تازیهجت 
 ( هنایار وگدنلب 

هحفص 115) توص  ( توص

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

هنایار5945389 سیک  روتینام -  لماک ،   PC رتنیرپ ،  ، پات پل  هحفص 119)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

5945423 - روتینام هنایار -  سیک  دیلک -  هحفص  سوام و  تس  هنایار -  مر  هنایار -  وی  یپ  یس  دیرخ 
دربردام کسید -  دراه  هیذغت -  عبنم 

هحفص 119) روتینام  ( روتینام

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

ایام5945461 چنیا  هحفص 119)روتینام 27  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 119)روتینام5945554 روتینام  ( روتینام

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

رگپاچ5945572 ددع -  تعرس 2  رپ  رنکسا  ددع -  8 روتینام ددع -  رتنیرپ 8 ددع -  رتویپماک 13  سیک 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ددع  رامیب 2  دنبتسد 

هحفص 119) روتینام  ( روتینام

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

تفیل5945586 روتینام  هاگتسد  کی  هحفص 115)ریمعت  توص  ( توص

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

بآ5945709 هیفصت  هاگتسد  نامرف  رادم  هحفص 119)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

5945713in 22 زیاس  LED هحفص 119)روتینام روتینام  ( روتینام

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

هنایار5945736 سیک  روتینام -  رگپاچ -  هحفص 119)سوام -  روتینام  ( روتینام

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

5945790GGM-L277FN 27 ید یا  لا  چنیا  هحفص 119)روتینام 27  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

هب5944991 متیآ   3 دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  - تیاس یتعنص  هتسبرادم  نیبرود  یکدی  تاعطق 
.دشاب یم  ددع  دادعت 60 

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 135 ھحفص 131 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا ناتسا  تمالس  همیب  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 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل رد  هدش  هتساوخ  دراوم  رسکیم و  رواپ  هیذغت  عبنم  لرتنک و  زکرم  تسایر  دحاو  هدننک و  تکرش  دحاو  سنارفنک  نفرکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001182000010 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کاوژپ یادص  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  کاوژپ  یادص  اوآ  هدنزاس  عجرم   TS-1502D لدم هدننک  تکرش  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3143834691 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  لزغ  هچوک  قرب  هرادا  بنج  یلامش  یناقلاط  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34480203-026  ، 34480202-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34411150-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سنارفنک نوفورکیم   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رسکیم5945544 رواپ  هیذغت  عبنم  لرتنک و  زکرم  تسایر  دحاو  هدننک و  تکرش  دحاو  سنارفنک  نفرکیم 
تسویپ تسیل  رد  هدش  هتساوخ  دراوم  و 

هحفص 131) سنارفنک  ( سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   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

لکاروا5944129 هداد  هاگیاپ  اواج و  مرفتلپ  رب  ینتبم  یرازفا  مرن  هناماس  هحفص 5)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5944456 یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 25)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهد5944725 تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 1408  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 5)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تسیل تسیل ردرد   هدش   هدش هتساوخ   هتساوخ دراوم   دراوم وو   رسکیم   رسکیم رواپ   رواپ هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم وو   لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم تسایر   تسایر دحاو   دحاو وو   هدننک   هدننک تکرش   تکرش دحاو   دحاو سنارفنک   سنارفنک نفرکیم   نفرکیم ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

169169
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یهد5944741 تبون  متسیس  یاه  رازفا  مرن  یمئاد و  سنسیال  بصن  لیوحت و  هحفص 25)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

متسیس5944775 رازفا  مرن  تازیهجت و  زا  ینابیتشپ  یزاس و  هنیهب  یزادنا ، هار  بصن و  هرواشم ، دیرخ ،
ZCU گنیروتینام

هحفص 43) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

مرن5944780 رازفا و  تخس  متسیس  هارمه  هب  یژولویدار  روتکتد  ددع  ود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
یبناج تاموزلم  رازفا و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5944917vms رازفا هحفص 25)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5944959 - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود  سنسیالددع  دیرخ 50 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ 

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

س)5944983  ) بنیز ترضح  ناتسرامیب  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  هحفص 25)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادلته5945127 لیابوم  بو و  تحت  رازفا  مرن  هحفص 25)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس5945158 دنچ  رازفا  مرن  هحفص 25)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناخوراد5945219 رازفا  مرن  هحفص 25)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5945223sophos xg330 full guard renewal years سوفوس لاوریاف  سنسیال  هحفص 25)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سیارپرتنیا5945238 یلحم  کسد  اند  رازفا  هحفص 25)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

....تسویپ5945255 لیاف  قبط  ددرت  لرتنک  طخ  رب  عماج  سیورس  یزادنا  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 71) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

سکینوی5945370 تحت   Netshut سا یپوی  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 25)تراک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5945602 مرن  یاه  هژورپ  لرتنک  تیریدم و  هحفص 25)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکسارپسک5945711 سوریو  هحفص 25)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5945733 سوریو  هحفص 25)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتور5945742 روتروناک - سوریو -  یتنآ   secur router - tcp tp rtu protocol convertor(25 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5945770 حرش  هب  سامت  زکرم  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  هحفص 25)ریمعت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگنامرد5945796 نامتخاس  لوا  هقبط  هکبش  یارجا  هحفص 25)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادرهش5945756 نکاما  یریوصت  تراظن  تازیهجت  هحفص 20)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  ناتسورس  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: 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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قباطم  طقف.تسویپ  لیاف  قباطم  لباک  روتکژرپ و  ویدیو  هیاپ  یدادعت  دنمزاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004057000067 زاین :  هرامش 

ناتسورس شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SCOPE یتراجت مان   43x65 cm زیاس روتکژرپ  وئدیو  یفقس  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناتسورس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  قباطم  طقف.تسویپ  لیاف  قباطم  لباک  روتکژرپ و  ویدیو  هیاپ  یدادعت  دنمزاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7345199968 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ناتسورس  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  تیالو ، راولب  ناتسورس ، ناتسورس ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37843908-071  ، 37842468-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37842343-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژرپ5944329 وئدیو  یفقس  هحفص 133)هیاپ  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو یفقس   یفقس هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 170170
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم   EB-X06 نوسپا هاگتسد  یتساوخرد  دروم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

سامت 09125442901 نفلت 
1101092866000080 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON هدنزاس عجرم   EB-X11 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم   EB-X06 نوسپا هاگتسد  یتساوخرد  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

سامت 09125442901 نفلت 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یهاگشنادداهج  نامزاس  زیربت -  هاگشناد  زیربت -  یقرش -  ناجیابرذآ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5166616471

33341245-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342565-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5944705EB-X06 نوسپا هحفص 134)هاگتسد  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

EB-X06EB-X06 نوسپا   نوسپا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 171171

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