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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • --

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 

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
(( 1313))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3939))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

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

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

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

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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mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 10   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 10   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943761 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 9   - 1401/09/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

SOC تینما تایلمع  زکرم  یزاس  هدایپ  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یسانشاوه نامزاس  یرتپوکلیه  یوربور  جارعم  نابایخ  یدازآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

66070075 :: 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

SOCSOC  تینما تینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 11

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001262000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یزاس  نما  هنیهب  شور  باختنا  گنیچاپسید و  زکارم  قرب و  یاههاگتسیا  رد  هبوصنم  یتعنص  نویساموتا  یاه  متسیس  تیعضو  یسررب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادهگنو ریمعت  تازیهجت  تیعضو  یسررب  گنیچاپسید ،  زکارم  قرب و  یاهتسپ  یتعنص  هدرتسگ  یلحم و  یاه  هکبش  تازیهجت و  یبایزرا  تسپ ، ره  کیکفت 
هئارا هریغ ، یسیون و  همانرب  لباق  یاهرلرتنک  اه ،  لرتنک  یب  یلرتنک ،  یتظافح ،  یاه  هلر  دننام  فلتخم  تازیهجت  هب  طوبرم  یریگ  هزادنا  تست و  هاگتسد 

دادرارق  دقع  هصقانم و  دانسا  یرازگرب  هیهت و  روکذم ،  یاهمتسیس  یزاس  نما  روظنم  هب  عماج  حرط  هئارا  تازیهجت ، نیا  یزاس  نماراکهار 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

 – ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  نامتخاس  - یقرشرگراک راولب  زاوها - ناتسزوخ -  ناتسا   ، 6137674764 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپدک 6137674764 اهدادرارق -  ینف  یسررب  یرجم  رتفد  متشه - هقبط  (- (ع اضر ماما  نامتخاس 

:: 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

یلامش ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

401/319 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/08/23هرامش زا   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاسات 13عبنم  - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944102 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سکاب لرتنک  ولبات  تاقلعتم  اب  رزیال  نشکس  سکاب  لرتنک  ولبات  سکاب  لرتنک  ولبات  هارمه  هب  رزولگیر  لماش  یئاوه  یا  هتسپ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رزیال نشکس  ییاوه  یاهدیلک  تهج   rtu هلر تاقلعتم و  اب  رزولکیر 

لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 2/612/500/000  غلبم 

تاکرادت روما  یلامش  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یبرغ  یناقلاط  درونجب ه  یلامش  ناسارخ   :: سردآ سردآ

10-31777413-058 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلرتنک یلرتنک وو   یتعنص   یتعنص هکبش   هکبش یزاس   یزاس مواقم   مواقم وو   یزاس   یزاس نما   نما یحارط   یحارط وو   اهراکهار   اهراکهار هئارا   هئارا وو   یربیاس   یربیاس تینما   تینما یبایزرا   یبایزرا یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
گنیچاپسید گنیچاپسید وو   قرب   قرب یاههاگتسیا   یاههاگتسیا

22

ولبات ولبات تاقلعتم   تاقلعتم اباب   رزیال   رزیال نشکس   نشکس سکاب   سکاب لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات سکاب   سکاب لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات هارمه   هارمه هبهب   رزولگیر   رزولگیر یئاوه (  (  یئاوه یایا   هتسپ   هتسپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ( ( رزیال رزیال نشکس   نشکس ییاوه   ییاوه یاهدیلک   یاهدیلک تهج   تهج   rturtu هلر   هلر وو   تاقلعتم   تاقلعتم اباب   رزولکیر   رزولکیر سکاب   سکاب لرتنک   لرتنک

33

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

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

زا 47 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/shw5gkgm9djqe?user=37505&ntc=5943953
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5943953?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vg8w8r2anbjjc?user=37505&ntc=5944102
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5944102?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجریس دالوف  ناهج  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

م  - خ - 0102 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تفش )  ) تدم 7 هب  یهگآ  نیا  باج  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یتسد  یاه  هدننک  شوماخ  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  600/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هداج رتمولیک 3  زاریش ، ناجریس  هداج  رتمولیک 50  ناجریس ، ناتسرهش  نامرک  ناتسا  رد  عقاو  ناجریس  دالوف  ناهج  عمتجم  تکرش  راک  ماجنا  لحم   :: سردآ سردآ
رهگ لگ  یصاصتخا 

یلخاد 102 و 09912938317  42251193-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: TENDER@SISGOSTEEL.COMسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

1401/20 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش  - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم تعاس 10/55عبنم  - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم ویسپ  رتسب  یتارباخم و  ویتکا  تازیهجت  یا ، هقطنمارف  تاطابترا  یتارباخم  یاهمتسیس  تازیهجت  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 200/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  نیمضت 7/015/651/265  غلبم 

یعامتجا روما  راک و  ترازو  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  دات  یهاوگ  هبتر 4 و  لقادح  اب  تاطابترا  ( " هورگ  ) هتشر رد  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص 

قاتا 227 ناریا -  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  ءایبنالا - متاخ  ناتسرامیب  بنج  یمسای - دیشر  نابایخ  کنو - نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت -  :: سردآ سردآ

ای 021-85162377  85162370 :: نفلت :: -http://igmc.ir 2- http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.SETADIRAN.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ یتسد   یتسد یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 44

تاطابترا تاطابترا یتارباخم   یتارباخم یاهمتسیس   یاهمتسیس تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 47 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c23jgmfrbt52q?user=37505&ntc=5943859
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5943859?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v6xauve56lf62?user=37505&ntc=5943472
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5943472?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

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

هعسوت رصع   :: عبنم هبنشودعبنم زور   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943908 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر  3/100/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا زیهجت  هعسوت و  لک  هرادا  لوا  هقبط  ناریا -  یمالسا  یروهمج  کرمگ  یزکرم  نامتخاس  یمویق -  دیهش  هچوک  بنج  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالااب  نارهت -   :: سردآ سردآ
109

مان 85193768و88969737 تبث  رتفد   27313131 :: نفلت نفلت
و02188806514

www.setadiran.ir-WWW.IRICA.GOV.IR :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/27 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5944090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابدور نموف -  تفش -  ارس -  هعموص  تشر -  نالیگ -  زکرم  روحم  تارباخم  زکارم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس  لباک  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3، ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  ، تشر  :: سردآ سردآ

:: 32132370-013 و 013-32132392 نفلت :: http:iets.mporg.ir و wwwtci.ir و www.gii.an 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5943761SOC تینما تایلمع  زکرم  یزاس  هدایپ  هحفص 5)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یصاصتخا یصاصتخا هکبش   هکبش میس   میس یبیب   یروانف   یروانف ربرب   ینتبم   ینتبم نابیتشپ   نابیتشپ یطابترا   یطابترا سیورس   سیورس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66

روحم روحم تارباخم   تارباخم زکارم   زکارم تاسیسات   تاسیسات وو   هیذغت   هیذغت چیئوس   چیئوس لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 47 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sagq3agj7bcke?user=37505&ntc=5943908
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5943908?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dgp5lwkrgmp3w?user=37505&ntc=5944090
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5944090?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

01 - 80 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/8/22  دانسا  تفایرد   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش بیغتسد  ...ا  تیآ  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ، هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/350/2818 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم - عبنم خروم 1401/9/8 تعاس 10  یهیجوت  هسلج   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 15  ات  لیوحت 

5943714 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/09/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارمچ دیهش  تفن  لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یار  ـ جا یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 67.607.262.850  غلبم 

نارمچ دیهش  تفن  لاقتنا  زکرم  : راک یارجا  ناکم  لحم و 
زور  315: راک یارجا  تدم 

ینمیا تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 3.380.363.143  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیحالص همانیهاوگ  هئارا  .دشابیم  یمازلا  تفن  تعنص  تسارح  نامزاس  زا  هیدأت  ندوب  اراد  .دشاب  یم  یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ربتعم 

 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 300.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  .دشاب  یم  یمازلا  هبتر 5  اب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ربتعم  کیتامروفنا 

تسارح  دحاو  ناریا -  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  یلضاف -  دیهش  نابایخ  کشوک -  مرخ  زاوها -  سردآ  هب  هصقانم  دانسا  تاکاپ و  تفایرد   :: سردآ سردآ
متشه هقبط  کالپ 188 - دنپس -  نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت -  شیاشگ : 

روپ یقت  یاقآ  بانج   06132176463 :: نفلت :: www.shana.ir - www.setadiran.ir - www.ioptc.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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیمکت ، ، لیمکت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

تفن تفن لاقتنا   لاقتنا زکرم   زکرم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یار   یار ــ جاجا ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 47 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/drryymrmswqbs?user=37505&ntc=5943471
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 19  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رارسا  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  حبص  تعاس 13  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943721 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 10   - 1401/09/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 2 یولیس  رد  لماک و  روط  هب  رها  یولیس  دورتشه و  رابنا  زیربت  کی  هرامش  یولیس  رد  یساسا  یالاک  یاهرابنا  یزاس و  هریخذ  زکارم  رد  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلیمکت تروص  هب  هنایم  یولیس  نایفوص و  رابنا  زیربت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  هار  فصن  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت -   :: سردآ سردآ

مان تبث  رتفد  :: 09144104817-04134420022و02141934 و  نفلت نفلت
02188969737-0285193768

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5943611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  باسح  اصافم  دشابیم -  تسویپ  مرف  رد  تامدخ  حرش  دوش -  تبث  تسویپ  مرف  رد  اه  تمیق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000491 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605963-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 47 ھحفص 10 
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تباقر یلم  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 08 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5943767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس کی  تدم  هب   Kaspersky Endpoint security for Business| Advanced سوریو یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003085000008 زاین :  هرامش 

( تباقر یاروش   ) تباقر یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار ددع  یارب 50  هلاسکی  یاکسارپساک  سوریو  یتنآ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
دادعت  50 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن هیارا  روتکاف  تروص  هب  اردوخ  یداهنشیپ  تمیق  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467873313 یتسپ :  دک  هرامش 75 ،  یلامش  ناشفارز  نابایخ  کناویا  نابایخ  زاف 4  سدق  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88089123-021  ، 88088432-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88080323-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Kaspersky Endpoint security for Bus iness | AdvancedKaspersky Endpoint security for Bus iness | Advanced  سوریو سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 47 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kwur3gju5srs4?user=37505&ntc=5943767
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تباقر یلم  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 08 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5943795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحالصا ماجنا  تایاکش و  تبث  عماج  هناماس  تباقر و  یلم  زکرم  اروش و  تیاس  بو  ینابیتشپ  یناسرزورب و  یا  هژورپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنمشوه تلود  تامدخ  یلم  هرجنپ  هب  لاصتا  تهج 

1201003085000010 زاین :  هرامش 
( تباقر یاروش   ) تباقر یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نآ یاه   Extension تیاس و هتسه  یناسرزورب  - 
تیاس تساه و   PHP هخسن مظنم  اقترا 

تیاس بو  ینف  ینابیتشپ 
تیاس بو  یلعف  دراوم  تارغت 

نما یاهرورس  رد Local و  لیاف  هریخذ  هنازور و  نتفرگ   Backup
دنمشوه تلود  تامدخ  یلم  هرجنپ  هب  لاصتا  تهج  تاحالصا  ماجنا 

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

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

تیاس تینما  یزاس  هنیهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیلوا لازوپورپ  هئارا  تایاکش و  تبث  عماج  هناماس  دنیآرف  یحارط 

اهدنیآرف لامعا  یحارط و  لماش  تمدخ  زیم  کینورتکلا و  تلود  لمعلاروتسد  یاتسار  رد  تیاسبو  یوهام  لکش  رغت  تامازلا  لازوپورپ  هئارا 

1467873313 یتسپ :  دک  هرامش 75 ،  یلامش  ناشفارز  نابایخ  کناویا  نابایخ  زاف 4  سدق  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88089123-021  ، 88088432-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88080323-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاس تیاس بوبو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یناسرزورب   یناسرزورب یایا   هژورپ   هژورپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 47 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jsh76p6rcegr2?user=37505&ntc=5943795
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5944065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  نکیرتشم  تامدخ  هزیناکم  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000285 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دمآرس زادرپ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  نیکرتشم  تامدخ  عماج  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

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

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

.دشاب .دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسا   ساسا ربرب   نکیرتشم   نکیرتشم تامدخ   تامدخ هزیناکم   هزیناکم متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 47 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rvndma76cezzw?user=37505&ntc=5944065
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5943801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Valves تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001150 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  هلاناک  یدورو 16  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاه  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138235-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متشه 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 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

5943845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدروآ  تسویپ  رد  ینف  ماهبا  عفر  تهج  سامت  هرامش  ریواصت و  دادعت , تاصخشم ,  : UPS هب طوبرم   HMI تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000280 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
متسیس ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WINSTAR هدنزاس عجرم   UPS 6KVA دربراک  LCD رگشیامن الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدروآ  تسویپ  رد  ینف  ماهبا  عفر  تهج  سامت  هرامش  ریواصت و  دادعت , تاصخشم ,  : UPS هب طوبرم   HMI :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319558-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ValvesValves ناونع : : ناونع 1515

UPSUPS هبهب   طوبرم   طوبرم   HMIHMI ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یا  هقطنم  قرب  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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5944082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ هارمه  هب  سا  یس  یت  هلر  هاگتسد  دیرخ 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000255 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
این قفش  الیزان  هدننک  هضرع  عجرم   ARTECHE یتراجت مان   BF4RP 24 VDC 5.EN لدم یکیرتکلا  هلر  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، تسویپ تمیق  داهنشیپ  لیمکت  هب  تبسن  هناماس  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  تمیق  لک  عمج  جرد  نمض  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  مالعا  دودرم  تکرش  نآ  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد.دیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  قیرط  زا  نآ  لاسرا  نکسا و 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیاپ هیاپ هارمه   هارمه هبهب   ساسا   یسیس   یتیت   هلر   هلر هاگتسد   هاگتسد   100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5943595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  bbi 5 تراک رتسم  + ددع کی   24DC تموتکتد لنپ 3004  رتیپر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000253 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
29959414 دوش : هدیسرپ  یقداص  سدنهم  زا  ینف  لاوس  - 

نیب 29955343 شوخ  روتکاف : تخادرپ  هناماس و  دروم  رد  لاوس 
یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رثکادح یط  هدنهد ، تساوخرد  دحاو  دأت  لیوحت و  زا  سپ  و  هیلخت و )...  لمح و  هنیزه   ) دشابیم هدننکنیمأت  هدهع  هب  طبترم  یاههنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  باسحهیوست  هام  کی 

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

64461-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: 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

ددع ددع   bbi 5bbi 5 تراک   تراک رتسم   رتسم ++ ددع ددع کیکی     2424DCDC  تموتکتد تموتکتد لنپ  30043004   لنپ رتیپر   رتیپر ناونع : : ناونع 1818

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5943706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یمالعا  تاحیضوت  تسویپ و  تازیهجت  تسیل  اب  قباطم  رتنس  اتید  قیرح  ءافطا  مالعا و  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003290000102 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   FUJIAN یتراجت مان  یزلف  لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 20 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   FM200 یثنخ زاگ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

رادافو ردان 
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 قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5943917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gas transmitter parts تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001176 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   HONEYWELL OLDHAM هدنزاس عجرم   HONEYWELL OLDHAM یتراجت مان   OLCT100 لدم یلاتیجید  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 

برغ دنیآرف  زیهجت  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم 
ددع 12 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  دنب 10  لیمکت  تسویپ و  لیاف  تاحفص  هیلک  ندومن  رهم  روتکاف ، شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3311-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kgkg  2020 تیفرظ   تیفرظ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا دربراک   دربراک   FM200FM200 یثنخ   یثنخ زاگ   زاگ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ )) رتنس رتنس اتید   اتید قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
(( یزلف یزلف لوسپک   لوسپک یدنب   یدنب هتسب   هتسب عون   عون

1919

یلاتیجید یلاتیجید زاگ   زاگ زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 2020

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ESSER SMOK HEAT DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004501 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیرح غاد  طاقن  روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
قیرح غاد  طاقن  روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: 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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح غاد   غاد طاقن   طاقن روتکتد ) ) روتکتد  ) ) زاسراکشآ زاسراکشآ ناونع : : ناونع 2 12 1
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 1 دادعت ws-c2960x-24ts-l لدم تروپ  چیئوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000872 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  / ههام ود  تخادرپ  /ssp یرون ربیف  روژام  جینم  تیلباقاب  / ددع 1 دادعت ws-c2960x-24ts-l لدم تروپ  چیئوس 24  / هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09127369827/ ددرگیم زیراو  متسیس  رد  هدش  تبث  ابش  هرامش  هب  روتکاف  هجو  / هدنشورف هدهع  هب 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست 6 یتسویپ  تسیل  قبط  لماک ،  یزادنا  هارو  بصن  سنج و  هارمهب   ICU4 شخب گنیروتینام  یزادنا  هار  یشک و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا ههام 

1101030642001238 زاین :  هرامش 
نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 11 دادعت دادعت ws-c2960x-24ts - lws-c2960x-24ts - l لدم لدم تروپ   تروپ چیئوس  2424   چیئوس ناونع : : ناونع 2222

66 هیوست   هیوست یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لماک ،  ،  لماک یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن وو   سنج   سنج هارمهب   هارمهب   ICU4ICU4  شخب شخب گنیروتینام   گنیروتینام یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع
 . . تسا تسا ههام   ههام

2323
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههامود تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  تنیوپ  سسکا   P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000426 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ یا  یت  دز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZTE یتراجت مان   FSAP 9800 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تخادرپ هیلخت  لمح و  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هاگشهوژپ ) هژورپ  یکشزپنادند ، هدکشناد  بنج  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههامود ههامود تخادرپ.ددرگیم   تخادرپ.ددرگیم لاطبا   لاطبا تسویپ   تسویپ لیافدقاف   لیافدقاف مالعتسا   مالعتسا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا   PP ناونع : : ناونع 2424
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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

5943676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالعا تاحیضوت  تسویپ و  تسیل  اب  قباطم  هکبش  ویسپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003290000099 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   DATWYLER هدنزاس عجرم   DATWYLER یتراجت مان   single mode outdoor لدم روک  یرون 8  ربیف  الاک :  مان 

سراپ تاطابترا  ماتاد  یروانف  هعسوت 
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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5944037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارسنامهم دمحاریوب و  ناتسرهش  لک ،  هرادا  تنرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003651000017 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یزردوگ یمظعم  اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 300-1 دناب یانهپ  للملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 

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

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

ارسنامهم دمحاریوب و  ناتسرهش  لک ،  هرادا  تنرتنیا   - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  طیارش  قبط 

ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف 

7591783916 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  لک  هرادا  - یناقلاط نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223316-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222146-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

ارسنامهم ارسنامهم وو   دمحاریوب   دمحاریوب ناتسرهش   ناتسرهش لکلک ،  ،  هرادا   هرادا تنرتنیا   تنرتنیا ناونع : : ناونع 2626
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5944065 تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  نکیرتشم  تامدخ  هزیناکم  متسیس  دیرخ 
.دشاب یم  مالعتسا 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5943817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ یاراد  / هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / دشابیم تسویپ  تساوخرد  مرف   / یا هشیش  کیتاموتا  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ یناریا بوغرم  سنج  / دشاب هلاس  5
1101090544000448 زاین :  هرامش 

رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق زا  لبق  امتح  ناگدننک  تکرش  / دشاب یرادا  تاعاس  رد  راک  یارج  ماجنا و  نامز  / دشابیم هدنشورف  هدهعب  نآ  بصن  لاسرا و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دات طرش  هب  / ههام یلا 3 یتخادرپ 2   / ددرگیم لاطبا  اهنآ  یراذگ  تمیق  تروصنیا  ریغ  رددنشاب  هتشاد  لحم  زا  یکیزیف  دیدزاب  یراذگ 

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ یاراد   یاراد // هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   // دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف  / / یایا هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
// یناریا یناریا بوغرم   بوغرم سنج   سنج // دشاب دشاب هلاس   هلاس 55

2727
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س)  ) هموصعم ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5944025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برس تهج  مرگولیک   2750 رادقم هب  دصرد  لقادح 99  صولخ  هب  رتم  یتناس   220 رد داعبا 50 رد  لیم  یبرس 2  قرو  لور   110 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نکسا یت  یس  قاتا  یبوک 

1101091668000005 زاین :  هرامش 
رهش دازآ  س   هموصعم   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف   cm 220 لوط  cm 50 ضرع  mm 2 تماخض دصرد  صولخ 99/97  بوغرم  یبرس  قرو  الاک :  مان 
زربلا نامرد  وترپ  نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  نامرد  وترپ  نیورآ 

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

رهش دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  اضما  رهم و  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  بردات  لیوحت  هنیزه 

ینف ناسانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ 
09119773951

4941715944 یتسپ :  دک  دبنگ ،  نابوتا  یادتبا  میدق ، هبنپ  هناخراک  بنج  رهش ،  دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34215594-017  ، 35737001-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35737001-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

برس برس تهج   تهج مرگولیک   مرگولیک   27502750 رادقم رادقم هبهب   دصرد   دصرد لقادح  9999   لقادح صولخ   صولخ هبهب   رتم   رتم یتناس   یتناس   220220 ردرد 5050 داعبا   داعبا ردرد   لیم   لیم   22 یبرس   یبرس قرو   قرو لور   لور   1 101 10 ناونع : : ناونع
نکسا نکسا یتیت   یسیس   قاتا   قاتا یبوک   یبوک

2828
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تشدرس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5943563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و  یکیفارت  نیبرود  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005977000128 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تشدرس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اه هداج  کینورتکلا  باقع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
تشد رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یتسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و  یکیفارت  نیبرود  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5961744145 یتسپ :  دک  تشدرس ،  یرادرهش  روپ  یلع  دیهش  نابایخ  تشدرس  تشد ،  رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44329092-044  ، 44322005-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44322997-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

5943692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاحیضوت  تسیل و  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003290000100 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/28 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2929

تسویپ تسویپ تاحیضوت   تاحیضوت وو   تسیل   تسیل قباطم   قباطم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030
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هتوم یالط   :: 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 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

5943777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  کارتپماد  هدننار  تیعضو  هدنهد  رادشه  یاه  نیبرود  بصنو  کیتسال  داب  میظنت  یاه  روسنس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001546000038 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هتوم  یالط  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا رد  الاک  لیوحت  لاسرا و  زا  سپ  تخادرپ  ددرگ  لصاح  سامت  یریصن  سدنهم  یاقآ  هرامش 09132723095  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تخادرپ  یلام  روما  طسوت  ینف  هیدات  زا  سپ  یمسر  روتکاف  لاسرا  عمتجم و 

8353135531 یتسپ :  دک  هتوم ،  یالط  عمتجم   117 یتسپ قودنص  همیم  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45336240-031  ، 45336288-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45336130-031 :: 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

یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  حرش  هب  هاگشیامن  تاکرادترابنا  تهج  هتسبرادم  نیبرود  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000310 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسا 3- دات  دروم  هطوبرم  سانشراک  داتابراک  ماجنا  دشاب 2- یم  راکنامیپ  هدهع  هب  لقن  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف  طیارش  گرب  حرش 2 هب  -4

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912620-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارتپماد کارتپماد هدننار   هدننار تیعضو   تیعضو هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو کیتسال   کیتسال داب   داب میظنت   میظنت یاه   یاه روسنس   روسنس بصن   بصن ناونع : : ناونع 3131

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 47 ھحفص 25 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

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

5944061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  طیارش  گرب  حرش 2 هب  ریگزد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000309 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسا 3- لوبق  دروم  هطوبرم  سانشراک  داتابراک  ماجنا  دشاب 2- یم  راکنامیپ  هدهع  هب  لقن  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912620-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریگزد ریگزد بصن   بصن 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 :

زا 47 ھحفص 26 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههامود تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  تنیوپ  سسکا   P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000426 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
الخ تخت  یراون  رتلیف  هاگتسد  دربراک  گنیربلور  گنیریب و  شوب  هعومجم  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تخادرپ هیلخت  لمح و  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هاگشهوژپ ) هژورپ  یکشزپنادند ، هدکشناد  بنج  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاطبا5943641 تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  تنیوپ  سسکا   P
ههامود تخادرپ.ددرگیم 

هحفص 18) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تنیوپ5943748 هحفص 26)سسکا  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت5943563 نیبرود  هحفص 23)تاعطق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 47 ھحفص 27 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسلگ کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943715 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  حبص  تعاس 9   - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابهپ و زا  هدافتسا  شور  هب  دیفم  راتکه  یدروآرب 2800 نازیم  هب  ناتسلگ  ناتسا  حطس  یاهاتسور  ینوکسم  تفاب  هشقن  یناسر  زورب  لیمکت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیمز لیمکت 

لایر  17/640/000/000 دروارب :

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   882/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لک هرادا  هناخریبد  تلادع 21 -  رصعیلو -  نابایخ  ناگرگ -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاهاتسور5943715 ینوکسم  تفاب  هشقن  یناسر  زورب  هحفص 28)لیمکت و  دابهپ  ( دابهپ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت5943563 نیبرود  هحفص 23)تاعطق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت5943563 نیبرود  هحفص 23)تاعطق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یاهاتسور یاهاتسور ینوکسم   ینوکسم تفاب   تفاب هشقن   هشقن یناسر   یناسر زورب   زورب وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 47 ھحفص 28 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5943656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یراذگ تمیق  لاطبا  دوشن  قاصلا  روتکاف  شیپ  ) تسویپ تاعالطا  قبط  قیرح  دض  برد  تقرس و  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002380 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ساملس اشرآ  زلف  بوچ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ساملس  پیت  لدم   220x120 cm داعبا  MDF یزلف و سنج  تقرس  دض  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ناحارط رد  کیش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   FD 60 لدم قیرح  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یریگراب یاه  هنیزه  هیلک  .دشابیم  هدنشورف  هدهعرب  اهبرد  بصن  .ددرگیم  قیقد  یریگ  هزادنا  تیور و  هدنشورف  طسوت  دیلوت  زا  لبق  بصن  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور رثکادح 30 .دشابیم  بصن  زا  سپ  روتکاف  هیوستدشابیم  هدنشورف  اب  بصن  رازبا  لیاسو و  .ددرگ  ظاحل  یراذگ  تمیق  رد  ییاجباج  .هیلخت 

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

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5943656 دض  برد  تقرس و  دض  هحفص 7)برد  قیرح  ( قیرح

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

5943706FM200 یثنخ زاگ  یواح  هدننک  شوماخ  ) رتنس اتید  قیرح  ءافطا  مالعا و  تازیهجت  نیمات 
( یزلف لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 20 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک 

هحفص 15) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5943946 غاد  طاقن  روتکتد )  ) هحفص 15)زاسراکشآ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 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

تفن5943714 لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یار  ـ هحفص 8)جا هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

قیرح قیرح دضدض   برد   برد وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 3636
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5943946 غاد  طاقن  روتکتد )  ) هحفص 15)زاسراکشآ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5943600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  - 1 یرتم هطوبرم 10  لباک  هارمهب   polycom dhx6000 ماک یلوپ  سنارفنک  ویدیو  هاگتسد  نفورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا 

1101093984001119 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   VHD یتراجت مان   C9Pro لدم رلرتنک  نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یرتم 1 - هطوبرم 10  لباک  هارمهب   polycom dhx6000 ماک یلوپ  سنارفنک  ویدیو  هاگتسد  نفورکیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
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

هدافتسا هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   - - 11 یرتم یرتم   1010 هطوبرم   هطوبرم لباک   لباک هارمهب   هارمهب   polycom dhx6000polycom dhx6000 ماک   ماک یلوپ   یلوپ سنارفنک   سنارفنک ویدیو   ویدیو هاگتسد   هاگتسد نفورکیم   نفورکیم ناونع : : ناونع
تسا تسا هدش   هدش

3737
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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 18 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یم  لاطبا  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ ؛  رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام  یرابتعا 3  تخادرپ 

یددم  09126234159
1101096102000882 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  یریاشع  تمصع  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   PLATINUM هدنزاس عجرم   PLATINUM لدم  USB ردیر مر  الاک :  مان 

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

AMIR KABINNEJAD هدننک هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   EOS-1 D MARK III BODY لدم یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   GB 8 تیفرظ  DDR3 مر الاک :  مان 

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

ردنب ایوپ  ناراک  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   BATTERY یتراجت مان   LP-E6 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   EF 70-200mm f/2.8L IS II لدم یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017101-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود زنل   زنل یساکع -  -  یساکع نیبرود   نیبرود یرتاب   یرتاب یساکع -  -  یساکع نیبرود   نیبرود  -  - USBUSB  ردیر ردیر مرمر   ناونع : : ناونع 3838
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یا هقطنم  قرب  یماهس  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 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

5944044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگردرس دوراپ و  تلوولیک  یاه 23  تسپ  یارب  هتسبرادم  یاه  نیبرود  شزومآ  بصن -  دیرخ - تهج  یا  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  رهشناریا -

1101001503000360 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هرواشم 2 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  تسیمازلا و  هناماس  رد  حالصیذ  عجارم  زا  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  مامضناب  تسویپ ، طیارش  قبط  تمیق  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: 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

یکیفارت5943563 نیبرود  هحفص 23)تاعطق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم 594360010 لباک  هارمهب   polycom dhx6000 ماک یلوپ  سنارفنک  ویدیو  هاگتسد  نفورکیم 
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 یرتم

هحفص 8) نیبرود  ( نیبرود

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

یساکع5943674 نیبرود  زنل  یساکع -  نیبرود  یرتاب  یساکع -  نیبرود   - USB ردیر هحفص 8)مر  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5943692 تاحیضوت  تسیل و  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 23)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5943721 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 8)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدننار5943777 تیعضو  هدنهد  رادشه  یاه  نیبرود  بصنو  کیتسال  داب  میظنت  یاه  روسنس  بصن 
کارتپماد

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ناگردرس ناگردرس وو   دوراپ   دوراپ تلوولیک   تلوولیک یاه  2323   یاه تسپ   تسپ یارب   یارب هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود شزومآ   شزومآ بصن -  -  بصن دیرخ - - دیرخ تهج   تهج یایا   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا رهشناریا - - رهشناریا

3939
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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

هتسبرادم5943876 نیبرود  بصن  هحفص 23)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه5944044 تسپ  یارب  هتسبرادم  یاه  نیبرود  شزومآ  بصن -  دیرخ - تهج  یا  هرواشم  تامدخ 
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  رهشناریا - ناگردرس  دوراپ و  تلوولیک   23

هحفص 8) نیبرود  ( نیبرود

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

لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  لوا -  پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشود  زور  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/9/2 هبنشراهچ  زور  تعاس 12  ات   1401/8/23

زایتما  :: عبنم خروم 1401/9/2عبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 12  زا   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
داهنشیپ لیوحت  تلهم  نیرخآ  خروم 1401/9/12  - هبنش  زور  تعاس 12  تیاغل 

خروم 1401/9/12 هبنش  زور  تعاس 12  ات 

5943726 :: هرازه هرازه خروم 1401/9/13دکدک   تعاس 12  سار   - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس و هریخذ  تقوم  هاگتسیا  لحم  رد  زور  رد  بعکم  رتم  ره  تیفرظ  هب  هباریش  هیفصت  یزلف  عیکپ  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، تخاس ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هلابز یریگراپ  یوکس   ) لباب یرادرهش  دنامسپ  لاقتنا 

لایر   17/730/000/000: دروارب
هام   5  : ارجا تدم 

لایر  886/500/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلم  کناب  دزن  باسح 0105707039007  هب  یهگا  لصا  رد  جردنم  غلبم  هب  یزیراو  شیف 

تسیز طیحم  اب  بالضاف  هیفصت  تیحالص : 

لباب یرادرهش   :: سردآ سردآ

35156225-011 :: نفلت :: HTTP:/WWW.BABOLCITY.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباریش هباریش هیفصت   هیفصت یزلف   یزلف جیکپ   جیکپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح   لمح تخاس   تخاس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001009003000131 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943927 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 MSA یزاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

MSA یزاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/12/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت ناتسا ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش.شترا  - مانمگ نازابرس  - شترا راولب  هیمورا –   ، 5715653114 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یلخاد 4397  044-3110

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

هتسبرادم5943721 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 8)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هباریش5943726 هیفصت  یزلف  جیکپ  یزادنا  هار  بصن و  لمح  تخاس  هحفص 33)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5943927MSA یزاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 33)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

MSAMSA  یزاس یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 4141
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انیس نبا  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 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

5943920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit 805351-B21 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090223000016 زاین :  هرامش 

انیس نبا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   RAM 32GB 1x32GB لدم  HPE رورس الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  یاراد.هام  تخادرپ.زاریش 2  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دات  دروم  یاه  تکرش.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171883240

7146676549 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  نابآ  ناتسوب 13  بنج  یلامش  ظفاح  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32289602-071  ، 32289601-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32280236-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RAM 32GB 1x32GBRAM 32GB 1x32GB  لدم لدم   HPEHPE  رورس رورس ناونع : : ناونع 4242
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  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 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

5944059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تساک -)  مک و  یب  تسویپ (  تسیل  تاصخشم  قبط   - HPE - DL 360 G9 لدم رورس  هاگتسد  دیرخ 14  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگیم دقعنمدادرارق  تسویپ  هنومن  قبط  دشابیم -

1101004961000043 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

شابلزق دادادخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ هعلاطم  تقد  هب  دادرارق  هنومن  افطل  دش -  دهاوخ  ماجنا  ینوناق  تاروسک  دادرارق و  قبط  یتخادرپ  دشابیم .  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم یمازلا  روتکافشیپ  لاسرا  دشابیم .  تساوخرد  دروم  هلاسود  یتناراگ 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: 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

تیاس5943795 بو  ینابیتشپ  یناسرزورب و  یا  هژورپ  هحفص 10)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5943920RAM 32GB 1x32GB لدم  HPE هحفص 34)رورس رورس  ( رورس

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

یب5944059 تسویپ (  تسیل  تاصخشم  قبط   - HPE - DL 360 G9 لدم رورس  هاگتسد  دیرخ 14 
 . ددرگیم دقعنمدادرارق  تسویپ  هنومن  قبط  دشابیم - هباشم  دک  ناریا  تساک -)  مک و 

هحفص 34) رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5943601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا تساک -)  -)  تساک وو   مکمک   یبیب   تسویپ (  (  تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  -  - HPE -  DL 360  G9HPE -  DL 360  G9  لدم لدم رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   1414 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . ددرگیم ددرگیم دقعنمدادرارق   دقعنمدادرارق تسویپ   تسویپ هنومن   هنومن قبط   قبط دشابیم - - دشابیم

4343

روتکارت روتکارت روتکژنا   روتکژنا ریز   ریز هعطق   هعطق رشاو   رشاو -- دیارپ دیارپ روتوم   روتوم لغب   لغب ظفاحم   ظفاحم هعطق   هعطق ینیس   ینیس ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003887 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداز میمت  ماهس  هدننک  هضرع  عجرم   TK هدنزاس عجرم  دیارپ 141  روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

تس 15 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
زبس داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روتکارت 3408  روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

هداز عیفر  دارمسیو  هدننک  هضرع  عجرم   B2000I نیباکود تناو  ادزم  زمرت  پاپوس  دربراک  هعطق  کیتسال  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
تسبرس یدامح  مرکا  هدننک  هضرع  عجرم   JETRO یتراجت مان   CG 125 تلکیسروتوم تراتسا  نک  عطق  هلر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

یاه هژورپ  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  یوش  هشیش  بآ  لماک  نزخم  الاک :  مان 
ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت 

تس 5 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

هژورپ تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  روتوم  ردنلیس  شاپ  نغور  یکیتسالپ  لزان  الاک :  مان 
ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت  یاه 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5944018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی   PMA100-FD لدم لاتیجید  یفارگومام  هاگتسد  هب  طوبرم  ییامنگرزب  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093535000209 زاین :  هرامش 

نامرک هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دار کادآ  هدننک  هضرع  عجرم   soofi classic لدم یفارگومام  هاگتسد  هدنرب  الاب  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  هاگتسد  بصن  و  ناتسرامیب ) برد  ات  ) لمح هنیزه 

دینک هعجارم  تسویپ  هب  یراذگ  تمیق  لبق 
دینک تبحص  هطوبرم  سانشراک  اب 

دشاب تیفیک  اب  راد و  یتناراگ  سنج 
الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 70

7861764787 یتسپ :  دک  افش ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43316311-034  ، 43316312-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43318502-034 :: 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

روتکارت5943601 روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  - دیارپ روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  هحفص 36)ینیس  روسنس  ( روسنس

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

هدننار5943777 تیعضو  هدنهد  رادشه  یاه  نیبرود  بصنو  کیتسال  داب  میظنت  یاه  روسنس  بصن 
کارتپماد

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع5944018 کی   PMA100-FD لدم لاتیجید  یفارگومام  هاگتسد  هب  طوبرم  ییامنگرزب  هحفص 36)تس  روسنس  ( روسنس

ددع ددع کیکی     PMA100 -FDPMA100 -FD  لدم لدم لاتیجید   لاتیجید یفارگومام   یفارگومام هاگتسد   هاگتسد هبهب   طوبرم   طوبرم ییامنگرزب   ییامنگرزب تستس   ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5944071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیرتکلا تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004534 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دارآ رهم  تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   LEVEL SWITCH یتراجت مان   Flanged Chamber لدم روانش  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 76 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

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

ددع5943572 1 دادعت ws-c2960x-24ts-l لدم تروپ  هحفص 18)چیئوس 24  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاطبا5943641 تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  تنیوپ  سسکا   P
ههامود تخادرپ.ددرگیم 

هحفص 18) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یکیرتکلا5944071 هحفص 39)تاعطق  چیئوس  ( چیئوس

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

روحم5944090 تارباخم  زکارم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس  لباک  هکبش  هحفص 7)یرادهگن  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکیرتکلا یکیرتکلا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: 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 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

5943636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  تروپ  چوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000308 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   TAIKO NET یتراجت مان   CAT6 UTP لدم هکبش  چوس  هب  هکبش  لباک  لاصتا  دربراک   cat6 UTP taiko net تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

ییالاد کباب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAIKO NET
ددع 5 دادعت : 

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

هدش لیمکت  مالعتسا  الاک و  گولاتاک  ددرگ  تمیق  مالعا  یناریا  یالاک  مالعتسا  تاعالطا  ساسا  رب  طقف  تسا  یروص  الماک  هدش  مالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  زور  یط 40 ینف  دات  الاک و  تفای  رذ  زا  سپ  تخادرپ  دش  دهاوخ  فذح  امش  خساپ  تروص  نیا  ریغرد  دینک  یراذگراب  ار 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5944029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش قبط   قبط تروپ   تروپ چوس  2424   چوس ناونع : : ناونع 4747

وارگ وارگ نرک   نرک یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4848
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وارگ نرک  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003893 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یگنشف زویف  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

یکینورتکلا یراشف  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
روتوم بآ  یامد  یگنشف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

هیلقن لیاسو  ولج  غارچ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
تالآ نیشام  ریگ  هزرل  ای  ریگ  هبرض  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

ریگ هبرض  داوم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  طیارش  حرش و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

25132-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5943636 مالعتسا  حرش  قبط  تروپ  هحفص 39)چوس 24  چوس  ( چوس

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

وارگ5944029 نرک  یکدی  هحفص 39)تاعطق  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروبیک و سوم و  روتینام ، هارمه  هب  هنایار  هاگتسد   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  رظن  دروم  یاه  یتناراگ 

1101004268000059 زاین :  هرامش 
( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GZX1 لدم  ATX هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

دشابیم تخادرپ  لباق  هزور  ینامز 25  هزاب  رد  هطوبرم  دحاو  دات  زادعب  روتکاف  غلبم  ددرگ ، تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یزردوگ  یاقآ  هرامش 09029202003  اب  زاین  تروص  رد  دشاب  یم  هاگشناد  رد  لیوحت  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک 

6919969411 یتسپ :  دک  یتسپ 167 ،  قودنص  دابآ  مرخ  درجورب  هداج   رتمولیک 3 درجورب - درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42468320-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42468223-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رظن   رظن دروم   دروم یاه   یاه یتناراگ   یتناراگ وو   دروبیک   دروبیک وو   سوم   سوم روتینام ، ، روتینام هارمه   هارمه هبهب   هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   88 ناونع : : ناونع 4949
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سراف شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالویدراک کرام  بلق  نابرض  رتلوه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003679000471 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CARDIOLINE S.P.A هدنزاس عجرم   CARDIOLINE یتراجت مان   click Holter لدم بلق  راون  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

بطداریه نارگشیدنا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یم روتکاف  الاک و  لیوحت  زادعب  هام  2 تخادرپ.دامن یراذگ  تمیق  تسیل  مالقا  هیلک  نتشاد  تروص  رد  افطل   . تسا هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیراذگب یلم  کناب  باسح  هرامش  میدنمشهاوخ.دشاب 

7134786187 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یقرش ، لدعم  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32280080-071  ، 32308244-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32308244-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالویدراک نیالویدراک کرام   کرام بلق   بلق نابرض   نابرض رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5050
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نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5943775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرب طقف  تسا  رکذ  نایاش  یتبرت  مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  یناریا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا دیئات  دروم  یتساوخرد  تاصخشم  اب   msi

1101092769000246 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP242 لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 180 دادعت : 

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

تاصخشم اب   msi دنرب طقف  تسا  رکذ  نایاش  یتبرت  مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  یناریا  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  هباشم  یاه  دنرب  داهنشیپ  تسا و  دیئات  دروم  یتساوخرد 

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5943907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یناریا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5151

هنایار هنایار یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5252
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تسویپ  data sheet قباطم هنایار  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000790 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لاکساپ لدم 1622   USB Wired optical mouse سوام الاک :  مان 

هاگتسد 150 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 5000  تس  ده  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TW 500K لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ماظن هدننک  هضرع  عجرم  ایلارتسا  هدنزاس  روشک   BLACK MAGIC یتراجت مان   Deckline - sdi to hdmi لدم هنایار  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 80 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

GREEN یتراجت مان   GP680R لدم  W 680 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 80 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
تراجت رذابید  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   P8H61 لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

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 80 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
پیاپ رواپ  یتراجت  مان   40x25x40 mm زیاس ینلیپورپ  یلپ  لیدبت  یهار  هس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

کینورتکلا نایناب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PANASONIC یتراجت مان   RP-CHES15E لدم  HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

داژن 09156248604 مالغ  سدنهم  یاقآ  ینف  سانشراک  -5

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

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5943594 ، لماک یزادنا  هارو  بصن  سنج و  هارمهب   ICU4 شخب گنیروتینام  یزادنا  هار  یشک و  لباک 
 . تسا ههام  هیوست 6  یتسویپ  تسیل  قبط 

هحفص 18) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسیل5943625 قبط  رظن  دروم  یاه  یتناراگ  دروبیک و  سوم و  روتینام ، هارمه  هب  هنایار  هاگتسد   8
تسویپ

هحفص 41) روتینام  ( روتینام

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

نیالویدراک5943677 کرام  بلق  نابرض  رتلوه  هحفص 41)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

یناریا5943775 هحفص 41)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هنایار5943907 یکدی  هحفص 41)تاعطق  روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5943721 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 8)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5943876 نیبرود  بصن  هحفص 23)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه5944044 تسپ  یارب  هتسبرادم  یاه  نیبرود  شزومآ  بصن -  دیرخ - تهج  یا  هرواشم  تامدخ 
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  رهشناریا - ناگردرس  دوراپ و  تلوولیک   23

هحفص 8) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

رازفا5943611 مرن  هحفص 10)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5943767Kaspersky Endpoint security for Business| Advanced سوریو یتنآ  هحفص 10)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیاس5943795 بو  ینابیتشپ  یناسرزورب و  یا  هژورپ  هحفص 10)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5944065 تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  نکیرتشم  تامدخ  هزیناکم  متسیس  دیرخ 
.دشاب یم  مالعتسا 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

یریوصت5943471 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ، هژورپ  هحفص 8)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئووال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)

