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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 نابآ   نابآ هبنش  2424   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   164,820هکس , 000164,820 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما355,390355,390رالد تاراما مهرد   96مهرد ,57096 ,570

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   156هکس ,970 , 000156 ,970 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,239رالد 000239, سیئوس000 سیئوس کنارف   377,000377,000کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 89,500هکس , 00089,500 , اداناک000 اداناک رالد   268رالد ,200268 ناتسبرع200, ناتسبرع لایر   94,50094,500لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 59,500هکس , 00059,500 , وروی000 368وروی ژورن350368,350, ژورن نورک   35,60035,600نورک

رایع رایع   1818 یالط   15,2یالط 12 , 00015,2 12 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ419,430419,430دنوپ نپاژ نینی   دصکی   254,390254,390دصکی

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
((2424))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 109109))

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

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

زا 105 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 15  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 25  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 42

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

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

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

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

زا 105 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( 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 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( 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 6  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرمود  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 36/س/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bpms.cra.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  یاه  تخاسریز  هعسوت  رد  رگ  نیودت  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناراکنامیپ ییاسانش  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5950060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوصحم یاه  یدنمزاین  هئارا  هب  تبسن   USB هاگرد قیرط  زا  لیاف  نما  لاقتنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دنشاب یم  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  تاعالطا و  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  زوجم  هلمج  زا  مزال  یاهزوجم  یاراد  هک  ییاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یسانشراک هورگ  یزادرپراک ،) هرادا   ) متفه هقبط  تراجت  کناب  یسدنهم  تاکرادت و  روما  تیریدم  نامتخاس  یردنکسا ، باون و  نیب  یدازآ  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ
اهدادرارق 2

66932204 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یاه   یاه تخاسریز   تخاسریز هعسوت   هعسوت ردرد   رگرگ   نیودت   نیودت تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

لوصحم لوصحم یاه   یاه یدنمزاین   یدنمزاین هئارا   هئارا هبهب   تبسن   تبسن   USBUSB  هاگرد هاگرد قیرط   قیرط زازا   لیاف   لیاف نما   نما لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرب و هرهب  رظان  رواشم و   ) سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( سراف جیلخ  قرب  هاگورین  تاریمعت 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R1 -86-00-OTPGC :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش قیقد  رازبا  تاعطق  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Set Cards INCL، Heat Detector Exhaust Tunnel، Heat Detector - 

LCD Minimax + Front Panel Key، Minimax Al01 A102 A106 - 
سراف جیلخ  یزاگ  هاگورین   MINIMAX دنرب ترارح  صیخشت  روسنس  رگشیامن  و  - 

لایر نویلیم  کی  دانسا  شورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   800.000.000 هدرپس :

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

22147367  - 22146394 نفلت : مود ، هقبط  گالپ 18  یقرش  مهن  نابایخ  مدقم  ینارهت  دیهش  جاک  نادیم  زا  رتالاب  دابا  تداعس  نارهت  لاسرا : تفایرد و   :: سردآ سردآ
سراف  جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  تالماعم  نویسیمک  ییاشگزاب :

88567847 نفلت : موس ، هقبط  یسروب  یاه  تکرش  رتافد  راداهب ، قاروا  سروب  رالات  یرادرهش - )  ) روپ نیما  رصیق  راولب  دابآ ، تداعس  سردآ :

یلخاد 300  26359279 :: نفلت :: www.ssic.ir www.otpgc.coنفلت تیاسبو تیاسبو

88699256 :: سکف :: h.pourmahdian@otepco,comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحا ریوب  هیولیگهک و  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/8 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلدمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949839 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 11   - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رتماراپ  یتلوم  هناخدور  یفیک  شیاپ  دس ctd و  نزخم  یفیک  شیاپ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش  هام   2 هژورپ :  یارجا  لحم  تدم و 

لایر  20/000/000/000 دروارب :

لایر   1/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   5/000/000 دیرخ : 

یرهطم دیهش  راولب  جوسای   :: سردآ سردآ

:: 07433334812-13 و 13-07433334812 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

Set Cards  INCL، Heat Detector Exhaust Tunnel، HeatSet Cards  INCL، Heat Detector Exhaust Tunnel، Heat لماش -  -  لماش قیقد   قیقد رازبا   رازبا تاعطق   تاعطق یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
ترارح ترارح صیخشت   صیخشت روسنس   روسنس رگشیامن   رگشیامن وو    -  - Detector -  LCD Minimax + Front Panel Key، Detector -  LCD Minimax + Front Panel Key، Minimax Al0 1  A102  A106Minimax Al0 1  A102  A106

33

رتماراپ رتماراپ یتلوم   یتلوم هناخدور   هناخدور یفیک   یفیک شیاپ   شیاپ وو     ctdctd  دسدس نزخم   نزخم یفیک   یفیک شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 105 ھحفص 6 
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یرادرب و هرهب  رظان  رواشم و   ) سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( سراف جیلخ  قرب  هاگورین  تاریمعت 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R1 -84-00-OTPGC :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف جیلخ  یزاگ  هاگورین  ( ABB REG216  ) سنارت روتارنژ و  تظافح  متسیس  هب  طوبرم  یاه  تراک  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم  کی  دانسا  شورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1.000.000.000 هدرپس :

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

22147367  - 22146394 نفلت : مود ، هقبط  گالپ 18  یقرش  مهن  نابایخ  مدقم  ینارهت  دیهش  جاک  نادیم  زا  رتالاب  دابا  تداعس  نارهت  لاسرا : تفایرد و   :: سردآ سردآ
سراف  جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  تالماعم  نویسیمک  ییاشگزاب :

88567847 نفلت : موس ، هقبط  یسروب  یاه  تکرش  رتافد  راداهب ، قاروا  سروب  رالات  یرادرهش - )  ) روپ نیما  رصیق  راولب  دابآ ، تداعس  سردآ :

یلخاد 300  26359279 :: نفلت :: www.ssic.ir www.otpgc.coنفلت تیاسبو تیاسبو

88699256 :: سکف :: h.pourmahdian@otepco,comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشدمحم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005314000046 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش  14:30 تعاس :  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khabaremohammadshahr.ir :: عبنم خرومعبنم  14:30 تعاس :  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949891 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشدمحم یرادرهش  گنیروتینام  زکارم  مزاول  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رازگرب تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  یدقن -  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   1,211,673,213 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ 

رهشدمحم یرادرهش  ینیسح - هاش  دیهش  نابایخ  ینیمخ - ماما  راولب  رهشدمحم - زربلا -  :: سردآ سردآ

02635705000 :: نفلت :: www.setadiran.ir mohammadshahr.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

(( ABB REG2 16ABB REG2 16  ) ) سنارت سنارت وو   روتارنژ   روتارنژ تظافح   تظافح متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم یاه   یاه تراک   تراک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 55

گنیروتینام گنیروتینام زکرم   زکرم مزاول   مزاول یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 105 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xg2ukr4zrhhw3?user=37505&ntc=5949860
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FBS-9641029 :: یهگآ یهگآ هرامش   داتسهرامش هناماس  رد  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ورشیپ  :: عبنم ردعبنم یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
داتس هناماس 

5949068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IR POINT COMBUSTIBLE GAS DETECTOR یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 12 - دازکاخ نابایخ  - جروت نابایخ  سردم -  عطاقت  هب  هدیسرن  - رصعیلو نابایخ  نارهت -  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ

85193768-88963737-02141934 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یبونج ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

د/1401 / 248 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار تازیهجت  میس و  یب  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/600/000/000: نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاسلج نلاس  قرب -  یورین  عیزوت  تکرش  یرادا -  تیاس  دنجریب -  یبونج -  ناسارخ   :: سردآ سردآ

05632400570 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IR POINT COMBUSTIBLE GAS DETECTORIR POINT COMBUSTIBLE GAS DETECTOR ناونع : : ناونع 77

ییویدار ییویدار تازیهجت   تازیهجت وو   میس   میس یبیب   عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 105 ھحفص 8 
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ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م م ن/1401/4576 یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش  - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب   ) برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتایلمع  قطانم  زترهاگیگ   2/7 دناب 2/5 -  ویوورکام  یاه  کنیل  ضیوعت  هژورپ  هب  طوبرم  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(PC

یرارقرب یطابترا و  یتارباخم و  یکیرتکلا و  فلتخم  تازیهجت  لماش   MTO ساسارب هژورپ  زاین  دروم  یاهالاک  بصن  لمح و  دیرخ ، هیهت ، لماش  رصتخم : حرش 
هطوبرم  یسناکرف  یاهدناب  رد  هطوبرم  یطابترا  یاه  کنیل 

هام  ارجا 12  تدم 
لایر  دروآرب 45.000.000.000 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتایلمع  قطانم  رد  عقاو  هژورپ  یارجا  لحم 

همانرب نامزاس  هدش  تیحالص  دات  ناراکنامیپ  تیاس  قبط  یروانف  تاطابترا و  هتشر  هیاپ 5  رد  لقادح  دازآ  تیفرظ  ربتعم و  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب همان  تنامض  یعامتجا -  روما  راک و  نواعت و  ترازو  طسوت  هدش  رداص  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  ربتعم  همانیهاوگ  نتشاد  روشک -  هجدوب  و 

لایر  2.250.000.000

:: سردآ سردآ

02187524410 هناماس 1456 -   :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هخرومهرامش هبنش  زور  تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
12/09/1401

tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949883 :: هرازه هرازه هخرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 10   - 1401/09/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هراپیاچ  طوش و  ناگرزاب ، وکام ، یوخ ، یاهناتسرهش  لماش  ناتسا  لامش   FTTH نیکرتشم هکبش و  یرادهگن  یریاد و  هعسوت ،  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راکنامیپ طسوت  لباکریغ )  ) حلاصم نیمأت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویوورکام ویوورکام یاه   یاه کنیل   کنیل ضیوعت   ضیوعت هژورپ   هژورپ هبهب   طوبرم   طوبرم یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 99

FTTHFTTH  نیکرتشم نیکرتشم وو   هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   یریاد   یریاد هعسوت ،  ،  هعسوت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 105 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9fcx2b9ycujv3?user=37505&ntc=5948823
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5948823?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pgrr86skbhygw?user=37505&ntc=5949883
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5949883?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

Second announcement :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

43/03-1401/108 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: tuesday 15 now 2022 - 1401/8/24 - 9:30 a.m untilهرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
saturday 19 now 2022

Tehran Times :: عبنم :: tuesday 20 dec 2022 - 1401/9/29 at 10 a.mعبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5950039 :: هرازه هرازه :: tuesday 20 dec 2022 1401/9/29 at 15 p.mدکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Leasing 8 MHz space segment on azerspace satelite for 3 years in accordance with the technical specification یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.and other terms and condition mentioned in the tender documents

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

00982122167053 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یللملا نیب  ناوخارف  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/108  - 43/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش رثکادح  خروم 1401/08/24  حبص  تعاس 9   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 14 

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

5950064 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10  سار  یفیک  یبایزرا  یاهتکاپ   - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم تعاس 15  فلا ب و ج  تکاپ  - 1401/09/29

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

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

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

22167053 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا5949919 یروانف  یاه  تخاسریز  هعسوت  رد  رگ  نیودت  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لوصحم5950060 یاه  یدنمزاین  هئارا  هب  تبسن   USB هاگرد قیرط  زا  لیاف  نما  هحفص 5)لاقتنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

Leas ing 8  MHz space segment on azerspace sateliteLeas ing 8  MHz space segment on azerspace satelite ناونع : : ناونع 111 1

AzerspaceAzerspace هراوهام   هراوهام یور   یور یزترهاگم   یزترهاگم   88 یاضف   یاضف هراجا   هراجا 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 105 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k5ef33k7s8k8e?user=37505&ntc=5950039
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5950039?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jw5xyhv8b9yfx?user=37505&ntc=5950064
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5950064?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

irisl.net :: عبنم زاعبنم یراک  زور  تدم 10  هب  تاکاپ  لیوحت  ینامز  تلهم  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
.دوب دهاوخ  یهگآ  رشن  خیرات 

5949854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هب  دودحمان  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  یرادا  یزکرم  نامتخاس  LED یتعنص رگشیامن  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

:: 23843676و021-23844550 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/08/23 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/8/22  تعاس 8  زا   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
14:30

eslamshahr.ir :: عبنم تعاس 13:30عبنم  - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948589 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قطانم 1 و 3 یروحم  یشک  طخ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قطانم 1 و 3 یروحم  یشک  طخ  هژورپ  - 

...رهش حطس  یاهریگ  تعرس  هدایپ و  نیرباع  ددرت  لحم  یشک  طخ  یئزج و  ود  درس و  گنر  یارجا  دیرخ و  هژورپ  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02156363090 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس LEDLED  یتعنص یتعنص رگشیامن   رگشیامن هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1313

یروحم یروحم یشک   یشک طخطخ   هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1414

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

مود هلحرم  لوا  تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/54 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسر رصع   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948772 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دزمتسد حلاصم و  لماش   ) عطقنم دتمم و  یروحم  درس  یئزج و  ود  یئزج و  کت  گنر  ابرباعم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 800.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا کیره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یزکرم -  تلم  کناب  دزن  ناشاک  یرادرهش  هجو  رد  یدقن  هدرپس  اب  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر 

.تسا راتخم  اهداهنشیپ 

:: سردآ سردآ

8-03155440055 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رابخا ناهج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948905 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/09/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اب داتس )  ) تلود کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هدش  تبث  یاه  یهگآ  و  دیدجت 3 ) ناجیدنهرهشهام (  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تبث یاه  یهگآ  ناتسزوخ و  ناتسا  لامش  یاهروحم  حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  عوضوم  اب  هرامش 2001001467000135 
حطس رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  عوضوم  اب  هرامش 2001001467000136  اب  داتس ) تلود (  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هدش 

ناتسزوخ ناتسا  بونج  یاهروحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروحم یروحم درس   درس وو   یئزج   یئزج ودود   وو   یئزج   یئزج کتکت   گنر   گنر ابرباعم   ابرباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1515

اهروحم اهروحم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت روحم -  -  روحم یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

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

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مدرم هار   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتآ تازیهجت  دیرخ  یکیفارت -  مئالع  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

129-401/121 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون هرجنپ   :: عبنم :: 1401/09/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949848 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  دروارب 21.604.816.518  ناجیهال -  ناتسرهش  غابریج  هد -  یلعنسح  ییاتسور  هار  تلافسآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 13.301.255.472  ارس -  هعموص  ناتسرهش  خلطسا  هایس  لپ  یتظافح  راوید  ثادحا 

لایر  دروارب 24.006.472.252  ریزپ -  بیسآ  یاربراک  یکیزیف  یزاس  نمیا 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

لایر  دانسا 1.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  نیمضت 1.081.000.000 

لایر   2.548.000.000
لایر   2.981.000.000

..و
هیاپ 5 لقادح 

نیزنب پمپ  یوربور  راسلگ  نابایخ  تشر   :: سردآ سردآ

33112283 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشنشتآ یناشنشتآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یکیفارت -  -  یکیفارت مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

..و ..و ریزپ   ریزپ بیسآ   بیسآ یاربراک   یاربراک یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا یتظافح -  -  یتظافح راوید   راوید ثادحا   ثادحا ییاتسور -  -  ییاتسور هار   هار تلافسآ   تلافسآ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 105 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6ra5gmvp6jlzd?user=37505&ntc=5949194
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5949194?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gb2cvpwubnd4v?user=37505&ntc=5949848
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5949848?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

داتس 2001095005000018 هناماس  ناوخارف  هرامش   :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. یرادرهش قطانم   ) یکیفارت یاهولبات  دیرخ  عوضوم :  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.لایر 12.199.960.800 دروآرب : غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروارب 44/048/779/272  غلبم  ششوک 24-27-38  ششوک و  ینالصا  دیهش  جلخ و  یاه  عطاقت  مدقت  قح  تیاعر  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(.(. یرادرهش یرادرهش قطانم   قطانم  ) ) یکیفارت یکیفارت یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

عطاقت عطاقت مدقت   مدقت قحقح   تیاعر   تیاعر دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 2020

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

هردمرگ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005638000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949994 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  مالقا  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  هردمرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت مالقا  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکیفارت  مالقا  بصن  دیرخ و  نیمضت :  تاحیضوت 
14:30 تعاس : 1401/11/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هردمرگ یرادرهش  جرک  - نارهت صوصخم  هداج  رتمولیک 22   ، 3163944447 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسدرک ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001198000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948400 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/09/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا  یتظافح  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.400.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسدرک ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  ناتابکا  نابایخ  جدننس   :: سردآ سردآ

09190411058 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت مالقا   مالقا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

یتظافح یتظافح یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5948614 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام5949891 زکرم  مزاول  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5948475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوجم یاراد  یتسویپ  کرادم  رد  جردنم  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم   fortigate 200f لدم تن  یتروف  لاوریاف  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یتناراگ  و 

1101003759000020 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-100F لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 
دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت و زا  سپ  تخادرپ  یتسویپ  کرادم  رد  جردنم  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم   fortigate 200f لدم تن  یتروف  لاوریاف  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  الاک  یفیک  یمک و  دات 

5615797377 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  شترا  جیسب و  نادیم  نیبام  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33720366-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33718080-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو زوجم   زوجم یاراد   یاراد یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم   fortigate 200ffortigate 200f  لدم لدم تنتن   یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یتناراگ   یتناراگ
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ییافوکش یروآون و  قودنص   :: 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

5948631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشیکیلپا هب  رود  هار  زا  یسرتسد  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093596000083 زاین :  هرامش 
ییافوکش یروآون و  قودنص  هدننک :  رازگرب 

زادرپ ناملپد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DP-800 لدم رازفا  مرن   CD هارمه هب  هداد  هاگیاپو  یدربراک  یاهرازفا  مرن  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یخیاشم یاقآ  ییوگخساپ 09367732256  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1991913111 یتسپ :  دک  کالپ 24 ،  یقرش  دور  هدنیاز  نابایخ  سیدرپ  نابایخ  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42170851-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42170806-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نشیکیلپا نشیکیلپا هبهب   رود   رود هار   هار زازا   یسرتسد   یسرتسد رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2525
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روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم جرش و  هب  ( Kaspersky) یکسرپسک تکرش  لانیجروا  هخسن  زا  هنایار و  یارب 1926  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس  رد  تسویپ 

تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 
1101003009000138 زاین :  هرامش 

روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED یتراجت مان   DVD عون سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

داپژد هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک 
ددع 1926 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 105 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/szw2xsqur7pmq?user=37505&ntc=5948757
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5948757?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110150  هرامش  سنسیال ) رازفا  مرن   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985006248 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 

هتسب 60 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال   ESET Endpoint Protection AdvancedESET Endpoint Protection Advanced  سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2727
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نانمس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور هب  هلمجنم  هلاس  کی  ینابیتشپ  تامدخ  اب  ربراک  تهج 600   Ultimate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنا  ینابیتشپ  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ..... یناسر و

1101090754000078 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Ultimate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  یتینما   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 600 دادعت : 

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

 ..... یناسر و زور  هب  هلمجنم  هلاس  کی  ینابیتشپ  تامدخ  اب  ربراک  تهج 600   Ultimate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنا  ینابیتشپ  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 3514799422 ،  دک  نانمس  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  جیسب  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3519899951

31052067-023  ، 33441022-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448999-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زور زور هبهب   هلمجنم   هلمجنم هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ اباب   ربراک   ربراک   600600 تهج   تهج   UltimateUltimate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنا   یتنا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 .....  ..... وو یناسر   یناسر

2828
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5949215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 -- گال هدننک  یروآ  عمج  سیورس  سنسیال  شیازفا   --- ینامزاس مهم  تیاس  فیرعت 100  فو و  هاگتسد  یزادنا 2  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000306 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هورگ هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  ینوفلس 1  هتسب   Corporate 2007 R1,Corporate 2020 R1 نوتسا لیام  سنسیال  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

ادرف متسیس  اتهب  نیسدنهم 
هتسب 1 دادعت : 

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

-14: نفلت یتناراگ - هدنشورف  اب  الاک  لمح  دشاب  یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  تساوخرد  یلام  ینف و  یسررب  - . تسویپ تسیل  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناجاقآ یلام :  رومام   22166413

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 --  -- گالگال هدننک   هدننک یروآ   یروآ عمج   عمج سیورس   سیورس سنسیال   سنسیال شیازفا   شیازفا  ---  --- ینامزاس ینامزاس مهم   مهم تیاس   تیاس   100100 فیرعت   فیرعت وو   فوفو   هاگتسد   هاگتسد   22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2929

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP حرش هب  یتادراو  یتارداص و  یاهزوجم  رودص  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  ، یحارط زاب  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003001000059 زاین :  هرامش 

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرک هرامش 32861071  اب  لاوس  هنوگره  تهج.دشاب  یم  یمازلا  کیتامروفنا  یلاع  یاروشزوجم  نتشاد.دوش  تقد  تسویپ  تامدخ  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  ینایبت  یاقآ  اب  یرادا  تعاس  رد  زربلا 026  ناتسادک 

 : یتسپ دک  ناریا ،  درادناتسا  یلم  نامزاس  کالپ 1294 - رافناف - کراپ  بنج  یبرغ -  بونج  علض  کنو - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1435694561

32800679-026  ، 88879461-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823705-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RFPRFP  حرش حرش هبهب   یتادراو   یتادراو وو   یتارداص   یتارداص یاهزوجم   یاهزوجم رودص   رودص هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ،، یحارط یحارط زاب   زاب هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5949392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یللملا نیب  یکینورتکلا  یملع  نوتم  لماک  نتم  شورفو  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090401000022 زاین :  هرامش 

رون مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یللملا نیب  یکینورتکلا  یملع  نوتم  لماک  نتم  شورفو  نیمات  - 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

بتکویشرآو یکینورتکلا  همان  نایاپ  ، یملع باتک  لوصف  ، اه هلاقمدولناد  ) یللملا نیب  یکینورتکلا  یملع  نوتم  لماک  نتم  شورفو  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09389007436-021-22485210 :- داژن یمیحر  مناخ  اب  سامت  رتشیب  تاعالطا.یتاعالطا  یاه  هداد  هاگیاپ  200 زا شیبزا  ( لاتیجید

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

23320000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22441511-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5949643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاطابترا تاعالطا و  تینما  یصصخت  یاه  هزوح  رد  ینف  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000104 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تعاس 400 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  نفلت 63921022  هرامش  اب  افطل  ماهبا  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

63923818-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یللملا یللملا نیب   نیب یکینورتکلا   یکینورتکلا یملع   یملع نوتم   نوتم لماک   لماک نتم   نتم شورفو   شورفو نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3131

تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما یصصخت   یصصخت یاه   یاه هزوح   هزوح ردرد   ینف   ینف هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برغ  کرهش  دناب  یانهپ  تنرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن لصاح  سامت  یمظان  مناخ  هرامش 88305001  اب  هرواشم  تهج 

1101001093000080 زاین :  هرامش 
ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دناب دناب یانهپ   یانهپ تنرتنیا   تنرتنیا ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

xg330 سوفوس لاوریاف  هلاسکی  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090955000027 زاین :  هرامش 

روباشین هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا   zip لیاف تروص  هب  یتساوخرد  کرادم  یمامت  یراذگراب 

.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 
یدرجتسد یاقآ   09151542519: سامت نفلت 

9319774446 یتسپ :  دک  روباشین ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  کلملا ، ماظن  راولب  نازابناج ، راولب  یاهتنا  روباشین ، روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43305240-051  ، 43305000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43305234-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا5949322 یروآ  نف  تازیهجت  دیرخ  هحفص 26)مالعتسا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

xg330xg330 سوفوس سوفوس لاوریاف   لاوریاف هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

RHS-9746020-T16 :: یهگآ یهگآ هرامش   اضقنا 1401/08/30هرامش خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

”Fairchild  “ دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5949071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp یهاگتسیا مئالعرتنک  لناپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001303000046 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تسیل  قبط  - 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ راب  متسیس  ردو  لیمکت  هاگشورف  مان  نفلت ،  سردآ ،  تمیق ، تسیل   ، دنشاب هطوبرم  یالاک  ناگدننک  نیماتزج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  ددرگن  یراذگراب  تمیق  مالقا  تسیلو  کرادم  هک  یتروصرد  ددرگ ،

7918963111 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ -  هار  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249734-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

”” FairchildFairchild  “ “ دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3535

hphp  یهاگتسیا یهاگتسیا مئالعرتنک   مئالعرتنک لناپ   لناپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26742321 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/2815:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 15:00:001401/08/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949274 :: هرازه هرازه :: 1401/08/2911:15:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس طبریذ  یاهرلرتنک  یکیرتکلا و  یکیناکم و  تاسیسأت  یرادهگن  ینابیتشپ و  تیریدم ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر 5 لقادحتازیهجت  تاسیسات و  ناراکنامیپ -  هتشر 

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131296708 نفلت :   05131296711 ینف : سانشراک  نفلت   :: نفلت :: ets.mashhad.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

نامتخاس نامتخاس طبریذ   طبریذ یاهرلرتنک   یاهرلرتنک وو   یکیرتکلا   یکیرتکلا وو   یکیناکم   یکیناکم تاسیسأت   تاسیسأت یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تیریدم ، ، تیریدم ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

92 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/08/23 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/08/2714:00:00

mashhad.ir :: عبنم 09:00:001401/08/28عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949322 :: هرازه هرازه 1401/08/2811:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروآ  نف  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریاس یدنب :  هقبط 

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف   main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   1
هبتر دقاف   main frame ریغ یاه  هنایار  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   2

هبتر دقاف  یبناج  یاههاگتسد  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   3
هبتر دقاف  تاموزلم  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   4

هبتر دقاف  یرتشم  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   5
هبتر دقاف  اوتحم  لماح  یاهرازفا  مرن  یرازفا و  مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   6

هبتر دقاف  رازبا  متسیس و  هیاپ ، یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   7
هبتر دقاف   providers یناسر عالطا  یاه  هکبش  تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   8

هبتر دقاف  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   9
هبتر دقاف  تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   10

هبتر دقاف  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  یکیتامروفنا ، یاهحرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   11
هبتر دقاف  ینابیتشپ  تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   12

ناراکنامیپ  13
ناگیار دانسا :  هنیزه 

05131294726 نفلت :  تفه  هقطنم  یرادرهش  یمالسا  یروهمج  شبن  یمالسا  یروهمج  راولب  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

تاعالطا تاعالطا یروآ   یروآ نفنف   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما لوژام  تراک  هندب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935000736 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   Advantech Co. Ltd هدنزاس عجرم  نویساموتا  ولبات  دربراک   ADAM-5056-AE لدم لاتیجید  یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 11000 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SP CARD لدم یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 1500 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   BASE SX 1000 لدم یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 2500 دادعت : 

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

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

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

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایای هنومن   هنومن هئارا   هئارا ددرگ   ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم زاین   زاین یلک   یلک حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتینما   یتینما لوژام   لوژام تراک   تراک هندب   هندب ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم

3939
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگتخوس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935000739 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یهاگیاج تازیهجت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HECTRONIC یتراجت مان   LG-TG لدم نزاخم  تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
زبس

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

تازیهجت عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   START ITALIANO یتراجت مان   LG-TG لدم نزاخم  تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
زبس یهاگیاج 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   BARRIER یتراجت مان   BR701 لدم  mA 98 نایرج تدش   V 7/4 ژاتلو  RTD لانگیس ژاتلو و  هدننک  هلوزیا  نمیا  راجفنا  دض  ریراب  الاک :  مان 

ماسویرآ تراجت  ناروآون 
ددع 2 دادعت : 

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

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

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

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایای هنومن   هنومن هئارا   هئارا ددرگ   ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم زاین   زاین یلک   یلک حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یریگتخوس   یریگتخوس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم یمازلا   یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم

4040
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

5949900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MIT رازبا ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ  لصا  رد  لماک  حرش  اه و ...  رگنیف  هب  طوبرم  روسنس  ریمعت  رازبا -  یساش  هندب و  اهروسنس و  هب  طوبرم  تالاصتا  ریمعت  اهرگنیف -  حالصا  ریمعت و  لماش : 

1101093985006229 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاوها ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

ددرگ  تسویپ  جرد و  کیکفت  هب  مالعتسا  هگرب  رد  هدننک  نیمات  یداهنشیپ  یاهتمیق  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ سکعنم  ناسکی  مالعتسا  هگرب  داتس و  هناماس  رد  مالقا  لک  غلبم  - 2

دیئامرف لصاح  سامت   06134143080 یتکرش : هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  -3

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

4413165-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/11/23عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5950131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کرحتم شوج  هطقن  هاگتسد  طبار  فیدر  ود  ناونع : 

14012663 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/23 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MITMIT رازبا   رازبا ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4141

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد طبار   طبار فیدر   فیدر ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

SABA-125-298 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاعالطا  رهم و  یلامج  یاقآ  هارمه 09167874962  هرامش  اب  یرادا  تاعالطا  بسک  تهج  رهشمرخ ) هاگورین  گنیتیافریاف (  رنکسا  میلف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت  باطتسم  سدنهم  یاقآ  اب 09373479944 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

H2S جنسزاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000801 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زربلا دنمشوه  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم   CROWCON یتراجت مان   Crowcon Clip لدم لمح  لباق  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

7052181-0513  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیتیاف گنیتیاف ریاف   ریاف رنکسا   رنکسا میلف   میلف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

H2SH2S جنسزاگ   جنسزاگ ناونع : : ناونع 4444
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ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5948479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقیقحت زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  ریمعت  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004246000031 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم لحم  زا  تسیابیم  هدنرب  هدننک  نیمات  - دریذپ تروص  یرتاب  ضیوعت  زاین  تروص  رد   Wigan,emgland/C-TEC لدم یصاصتخا : طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یلخاد 233-600  اب  زاین  تروص  رد  - دشابیمن دات  دروم  تروصنیا  ریغ  رد  دیامن  دیدزاب  رظن 

 : یتسپ دک  ناریا ،  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  شواک   کرهش  شواک  راولب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 9  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3365164776

32106000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32106000-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقیقحت تاقیقحت زکرم   زکرم قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4545
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5948694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگ ولیک  یردوپ 6  هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092521000025 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قبط  یمرگ  ولیک  یردوپ 6  هدننک  شوماخ  - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  داهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق 

7915996489 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32192259-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5948725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح تقرس و  نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000276 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمرگ یمرگ ولیک   ولیک   66 یردوپ   یردوپ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 4646

قیرح قیرح وو   تقرس   تقرس نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4747
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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 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BW جنس زاگ  یاههاگتسد  زاگ  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001183 زاین :  هرامش 

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

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BWBW  جنس جنس زاگ   زاگ یاههاگتسد   یاههاگتسد زاگ   زاگ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4848
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف حرش  هب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  هر ) ) ینیمخ ماما  گنیروتینام  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  زیهجتو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1201001036000434 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  حرش  هب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  هر ) ) ینیمخ ماما  گنیروتینام  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  زیهجتو  هیهت  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیق روتکاف  شیپ  رد  ار  تایئزج  زیر  تاحیضوت و  دنیامن و  مادقا  هعومجم  کی  تروص  هب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامن

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف حرش   حرش هبهب   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   هرهر ) ) )) ینیمخ ینیمخ ماما   ماما گنیروتینام   گنیروتینام زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس زیهجتو   زیهجتو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

4949
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نامرک ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  قیرح  دود و  مالعا  زایندروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000130000069 زاین :  هرامش 

یسانشاوه لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618481477 یتسپ :  دک  پچ ،  تمس  راولب  یاهتنا  یمالسا  یروهمجراولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32653934-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32653937-034 :: 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

نادابآ ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ ، تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092693000060 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ یمامت  لاسراو و  لمح  هنیزه  / دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف رتفد  سانشراک  هیداتزا  دعب  تخادرپ  / تسا هدنشورف  هدهعب 

6313833177 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  یوربور  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53263048-061  ، 53265363-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53262618-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط قیرح   قیرح وو   دود   دود مالعا   مالعا زایندروم   زایندروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5050

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5151
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدربهار دیرخ  تنواعم  نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005454000034 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

متسیس 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبسن لحم  زا  دیدزاب  هعلاطم و  زا  سپ  ، دشاب یم  تسویپ  هب  تساوخرد  دروم  تازیهجت  دادعت  تسیل  هشقن و  یمومع ، ینف و  لماک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن مادقا  تمیق  هئارا  هب 

3413685541 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  لاناک  زا  رتالاب  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: 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

قرب 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 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

5949188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش و تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  دادعت 50  هب  ییاوه  تسپ  تقرس  نالعا  دنمشوه و  تظافح  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 4  طیارش 

1101007004000224 زاین :  هرامش 
قرب تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لتاراف  هدنزاس  عجرم   ATS10K لدم دنمشوه  چوس  تظافح  لرتنک و  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  ار  دوخ  تاداهنشیپ  دنشاب  یم  زاجم  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت  .تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروص  هب  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت  .دنیامن  هئارا 

9414991187 یتسپ :  دک  قرب ،  ورین  عیزوت  تکرش  یناقلاط -  نابایخ  یناگرزااب -  نادیم  درونجب -  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31777412-058  ، 31777413-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235134-058 :: 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

یدربهار یدربهار دیرخ   دیرخ تنواعم   تنواعم نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5252

ییاوه ییاوه تسپ   تسپ تقرس   تقرس نالعا   نالعا وو   دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353
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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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  درادناتسا 3434  قباطم  مرگولیک  رادقم 3000  دصرد  صولخ 75   abc موینومآ تافسف  هدننک  شوماخ  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتشد 81972374 / تسا

1101092769000253 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

A.B.S. هدنزاس عجرم   kg 75 تیفرظ یا  هناوتسا  لکش  قیرح  ءافطا  دربراک   ABC عون تافلوس  موینومآ  تافسف و  موینومآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ارآ ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SRL

ددع 3000 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتشد / تسا هباشم  دکناریا  درادناتسا 3434 قباطم  مرگولیک  رادقم 3000  دصرد  صولخ 75   abc موینومآ تافسف  هدننک  شوماخ  ردوپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
81972374

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

abcabc موینومآ موینومآ تافسف   تافسف هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 105 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e9j8f7ptjt7jz?user=37505&ntc=5949232
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5949232?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 09 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GAS DETECTOR Drager تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004565 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتعنص هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DRAGER هدنزاس عجرم   DRAGER یتراجت مان   Drager Pac 6500 H2S لدم  H2S زاگ زاسراکشآ  الاک :  مان 
دنورا نارتسگ  رهپس  یناگرزاب 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 GAS DETECTOR Drager :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپب  الاک  تاصخشم 

دشابیم هباشم  دکناریا 
( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 

* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 
0150480 اضاقت : هرامش 

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

83768172-021  ، 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

GAS DETECTOR DragerGAS DETECTOR Drager ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 105 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ps5hsn5gkxt8w?user=37505&ntc=5949640
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5949640?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رچنال زاگ  تکرش  هکبش  ییاجباج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005066000573 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

رچنال هاگتسیا  - زاگ تکرش  هکبش  ییاجباج  هژورپ  1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تفت رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رچنال زاگ  تکرش  هکبش  ییاجباج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: 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

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/11/21عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5950116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش یم  هیهت  هدننک  نیمات  کیزا  اجکی و  تروصب  مالقا  هیلک  تسویپ (  مئامض  قبط  یاپ  یربزر  کرام  یتساوخرد  مالقا  متیا   11 ناونع : 

14012910 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/21 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رچنال رچنال زاگ   زاگ تکرش   تکرش هکبش   هکبش ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 5656

یاپ یاپ یربزر   یربزر کرام   کرام یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا متیا   متیا   1 11 1 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5757
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یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  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 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

5948453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهتسیل  تاصخشم  قبط  رتنیرپ  رتویپماک و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000154 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان   HL 2700 لدم رتویپماک  رگپاچ  الاک :  مان 

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

بیطخ یمالس  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   in 20 هچراپکی رتویپماک  کسیددراه  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 10 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رادیرخ  تکرش  لحم  رد  اهرازفا  مرن  هیلک  وزودنیو  بصن  لبمسا و  الاک  لیوحت  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  الاک  ، تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخ تخادرپ  یرادا  لحارم  ندومن  یطو  داتزا  سپ  الاک  یاهبوروتکافرد  یتناراگدیقو  تسا  هدنشورف 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاهتسیل   یاهتسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رتنیرپ   رتنیرپ وو   رتویپماک   رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5858
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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 22 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزال یتناراگ  اب  هارمه   KVM console Aten CF782DP و KVM console Aten CL5808N یفیک لداعم  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000421 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CL-5808 N لدم تروپ  تشه  تنوم  کر   KVM چیئوس الاک :  مان 

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

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   KVM لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  روتکاف  شیپ  تسویپ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تقدب  تخادرپ  دیرخ و  طیارش  - 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  اه  هنیزه  مامت  - 

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004641-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مزال مزال یتناراگ   یتناراگ اباب   هارمه   هارمه   KVM console Aten CF782DPKVM console Aten CF782DP  وو   KVM console Aten CL5808NKVM console Aten CL5808N  یفیک یفیک لداعم   لداعم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5959
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قرش 1 لامش  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فالک دادعت 4  رتم  فالک 300   0.5mm2 هژنار یتارباخم  میس  ددع و  یجوز 40  زورک 100  یتارباخم  لانیمرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001234000088 زاین :  هرامش 

(1  ) قرش لامش  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لوط یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   mm 0/9 رطق  PVC قیاع سنج  علق  شکور  اب  سم  یداه  سنج   mm 0/5 یداه رطق  اب  هتشر  ود  یتارباخم  میس  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم 
رتم 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WAGO یتراجت مان  لدم 870-101  یکیرتکلا  یتارباخم و  هکبش  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا هب  الاک  لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  هیوست 100  هدنشوف  اب  لمح  هنیزه  زاین  یلک  حرش  قبط  دیرخ  تسا  هباشم  اه  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3617781164 یتسپ :  دک  قرشلامش 1 ،  نهآ  هار  یزکرم  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  دورهاش -  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32302437-023  ، 32338072-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32302604-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا وو   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش لانیمرت   لانیمرت هتشر -  -  هتشر ودود   یتارباخم   یتارباخم میس   میس ناونع : : : : ناونع 6060
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ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5948695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسیاب یم  تمیق  هئارا  تسا  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  ینف  تاصخشم  اهب و  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  هلاناک  تشه   i/o تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم 

1101091525000156 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   IDP-1GE-4SFP لدم هنایار  هکبش  لاوریاف   I/O تراک الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  اضما ،  رهم و  زا  سپ  تسویپ  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  طیارش  هارمه  هب  لیمکت و  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد 

4513733631 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  زاگ  تکرش   - ترادا عمتجم   - نمهب هارگرزب 22   - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33146704-024  ، 33455555-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441320-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5948720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لسناریا مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000259000068 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
مدوم الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسیاب یتسیاب یمیم   تمیق   تمیق هئارا   هئارا تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .تسویپ   .تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف اباب   قباطم   قباطم هلاناک   هلاناک تشه   تشه   i/oi/o  تراک تراک ناونع : : ناونع
دشاب دشاب تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم

6161

لسناریا لسناریا مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6262
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قبط   CABLE EXTENSION PROXIMITOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000859 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   CABLE یتراجت مان   AJ836A لدم  m 5 لوط یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  تسویپ  مالعتسا  لیاف  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددزگ داهنشیپ  دنراد  رارق   AVL دنلب تسیل  رد  هک  یناریا  ربتعم  یاه  دنرب  زا  الاک 

.دوب دهاوخ  تسویپ   ITP قبط هدنشورف و  لحم  رد  الاک  زا  یسرزاب 
.تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ 

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

32912716-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   CABLE EXTENSION PROXIMITORCABLE EXTENSION PROXIMITOR ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0004948016  هرامش   kvm چوسالاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985006251 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  تکرش  یا  هنایار  تازیهجت  زا  یرادهگن  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005202000338 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

میظنت همانتوعد  قباطم  یاه ب و ج  مانب  لیاف  ود  رد  کرادم  دانسا و  هیلک  تسا  رکذب  مزال   - تکرش یا  هنایار  تازیهجت  زا  یرادهگن  تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسین تاکاپ  یکیزیف  لاسرا  هب  یزاین  تسا  یهیدب  ددرگ  لاسرا  هناماس  رد  یکینورتکلا و  یاضما  ًاحیجرت  هدیدرگ  ءاضما  و 

5619673395 یتسپ :  دک  ایرد ،  لته  بنج  - جیسب نادیم  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33717101-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711035-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس اتید   اتید هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 6464

یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا قباطم   قباطم تکرش   تکرش یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت زازا   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6565
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5949105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا   PN: 430-002-018 ) CHARKHDANDE SAR PERES HP 1300  : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101090049003150 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرهاب میرم  هدننک  هضرع  عجرم   CW1405 لدم رتنیرپ  هعطق  لباک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

سانشراک تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا   PN: 430-002-018 ) CHARKHDANDE SAR PERES HP 1300  ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 46624106 یاقآ 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یباراف ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5949129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092755000025 زاین :  هرامش 

ناهفصا یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09139731040 تاعالطا   - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8155113153 یتسپ :  دک  هیناوغرا ،  راولب  موس - قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35312020-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35311460-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هام   هام هسهس   تخادرپ   تخادرپ هوحن   هوحن تسا   تسا هباشت   هباشت تهج   تهج دکدک   ناریا   ناریا   PN: 430-002 -0 18  )  PN: 430-002 -0 18  )  CHARKHDANDE SAR PERES HP 1300CHARKHDANDE SAR PERES HP 1300 )) ناونع : : ناونع 6666

رازفا رازفا تخس   تخس ناونع : : ناونع 6767
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دمحاریوب هیولیگهک و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 07 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم   nas تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050020000012 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اناپ روآ  نف  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP هدنزاس عجرم   QNAP یتراجت مان   4bay لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

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

تسویپ لیاف  قباطم   nas :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591739155 یتسپ :  دک   ، CNG پمپ یوربور  ، رمحا لالح  هار  راهچ  ، ملعم نابایخ  ، جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340161-074  ، 33338232-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338224-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5949187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بعش روما  هرادا  لحم  برد  لیوحت  کناب و  ناسانشراک  دات  دروم   PROM402DNE لدم  HP رگپاچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001064000051 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
دارآ هکبش  ناماگشیپ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   dn 402 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بعش روما  هرادا  لحم  برد  لیوحت  کناب و  ناسانشراک  دات  دروم   PROM402DNE لدم  HP رگپاچ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم   nasnas ناونع : : ناونع 6868

بعش بعش روما   روما هرادا   هرادا لحم   لحم برد   برد لیوحت   لیوحت وو   کناب   کناب ناسانشراک   ناسانشراک دات   دات دروم   دروم   PROM402DNEPROM402DNE  لدم لدم   HPHP  رگپاچ رگپاچ ناونع : : ناونع 6969
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / switchs SOCOMEC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101093498005544 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   SOCOMEC یتراجت مان   RS485 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311460-1463-1469-1458

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرامش شرامش دحاو   دحاو ردرد     11 دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ / / switchs  SOCOMECswitchs  SOCOMEC ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   اضاقت   اضاقت لکلک   زازا     SETSET کیکی   لداعم   لداعم

7070
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تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  مرهج  تخوس  عبنم  یزاسون  یزاسهب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001648 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  لیمکت و  تمیق  زیر  .تسیمازلا  همیب  باسح  اصافم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09179353911 رظان :  سامت  هرامش 

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

36294933-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف سراف ناتسا   ناتسا مرهج   مرهج تخوس   تخوس عبنم   عبنم یزاسون   یزاسون وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 7171
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ناریا زاگ  لاقتنا  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 16 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات سناکرف 7/5  دناب  رد  نتنآ  ات  یئویدار  تازیهجت  زا  ویوورکیام  لانگیس  لاقتنا  تهج  یوضیب  ربجوم  یرتم  هرقرق 200  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2db زا رتمک  یتشگرب  تفا  اب  زتره  اگیگ   8/5

1101092036000078 زاین :  هرامش 
ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دابآ  دیشر  یرقاب  نیسح  هدنزاس  عجرم  ولراکوم  یتراجت  مان   g 500 ینریاتسا یلپ  فرظ  نیتکپ  هیاپ  رب  جوم  گنرود  راد  مرف  هلژ  الاک :  مان 
دابآ دیشر  یرقاب  نیسح 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب زتره  اگیگ  ات 8/5  سناکرف 7/5  دناب  رد  نتنآ  ات  یئویدار  تازیهجت  زا  ویوورکیام  لانگیس  لاقتنا  تهج  یوضیب  ربجوم  یرتم  هرقرق 200  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یر رهش  زاگ ( تکرش  هرادا  برد  لیوحت  لحم  هباشم  دک  ناریا   2db زا رتمک  یتشگرب  تفا 

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314109-021  ، 81314023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81314128-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتات   7/57/5 سناکرف   سناکرف دناب   دناب ردرد   نتنآ   نتنآ اتات   یئویدار   یئویدار تازیهجت   تازیهجت زازا   ویوورکیام   ویوورکیام لانگیس   لانگیس لاقتنا   لاقتنا تهج   تهج یوضیب   یوضیب ربجوم   ربجوم یرتم   یرتم   200200 هرقرق   هرقرق کیکی   ناونع : : ناونع
22 dbdb  زازا رتمک   رتمک یتشگرب   یتشگرب تفا   تفا اباب   زتره   زتره اگیگ   اگیگ   8/58/5
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یب یبتک  ربتعم  تنامض  یتناراگ و  اب  - تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  وکسیس 9500  چوس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طرش دیق و 

1101001010000229 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

- طرش دیق و  یب  یبتک  ربتعم  تنامض  یتناراگ و  اب  - تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  لماک  تاقلعتم  هارمه  هب  وکسیس 9500  چوس  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09126948955- تاکرادت لک  هرادا  رابنا  لیوحت  - تسیمازلا تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  روتکاف  شیپ  تسویپ  مزال و  یاه  یهاوگ  هیلک  هیارا 

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

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

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو دیق   دیق یبیب   یبتک   یبتک ربتعم   ربتعم تنامض   تنامض وو   یتناراگ   یتناراگ اباب   -- تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     95009500 وکسیس   وکسیس چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
طرش طرش
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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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  تنیالک  وریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000313 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امیت ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نورته  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   HTC600 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  وریز  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/01 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SG350-28P وکسیس چیئوس  هاگتسد   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003450000170 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکنوهام یدمحمریم  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SG350-28SFP لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دک.لیوحت  زا  دعب  زور  ات 20  تخادرپ  .دوش  دیق  هناماسر  هدنشورف د  میقتسم  طخ  ای  هارمه  نفلت  هرامش.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 38021389 تهج  .تسا  هباشم 

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هر – ) ) ینیمخ ماما  نابایخ  دهشم –  یوضر –  ناسارخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9137843839

38021389-051  ، 38021000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38021000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش قبط   قبط تنیالک   تنیالک وریز   وریز ناونع : : ناونع 7474

SG350-28PSG350-28P  وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   55 ناونع : : ناونع 7575
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ناهفصا ناتسا  نیئان  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم رظن  دم   CISCO C9200L-24T-4G-E لدم چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن لصاح  سامت  نیئان  هبعش  تاعالطا  یروانف  دحاو  هرامش 03146256901  اب  زاین  تروص  رد 

1101092342000001 زاین :  هرامش 
نیئان هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960S-24TS-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دشابیم رظن  دم   CISCO C9200L-24T-4G-E لدم چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  نیئان  هبعش  تاعالطا  یروانف  دحاو  هرامش 03146256901  اب  زاین  تروص  رد 

8391813781 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نازابناج خ  خ  نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46252611-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46256057-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCO C9200L-24T-4G-ECISCO C9200L-24T-4G-E  لدم لدم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7676
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5950124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/14 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ مئامض  قباطم  )cisco کرام ریوصت  توص و  چیئوس  ناونع : 

14013320 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5950138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/14 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  c9300-24s-e لدم  cisco کرام  distribution چیئوس ناونع : 

14013315 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/21 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ciscocisco  کرام کرام ریوصت   ریوصت وو   توص   توص چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7777

ciscocisco  کرام کرام   dis tributiondis tribution چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7878
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5950151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/25 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط   usb4 باه ادص و  تراک  ناونع : 

14012991 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/21 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5949496 کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  یتینما  لوژام  تراک  هندب 
دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا  ددرگ  یراذگ  تمیق 

هحفص 26) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاطابترا5949643 تاعالطا و  تینما  یصصخت  یاه  هزوح  رد  ینف  هرواشم  هحفص 16)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دناب5949746 یانهپ  هحفص 16)تنرتنیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

usb4usb4  باه باه وو   ادص   ادص تراک   تراک ناونع : : ناونع 7979
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مالیا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنشاب مالیا  ناتسا  یموب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  .نارهم  زاگ  هرادا  موینیلچ  ولبات  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091836000089 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب مالیا  ناتسا  یموب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  .نارهم  زاگ  هرادا  موینیلچ  ولبات  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931634191 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یراکریمعتراولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235824-084  ، 32235800-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235824-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسویپ  قبط  اهنآ  بصن  ارجا و  یکیفارت و  مئالع  دیرخ  یشک ،  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090902000040 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  هیدهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  دیفس  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8943148473 یتسپ :  دک  تدحو ،  راولب  هیدهاش -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35211616-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35211818-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنشاب دنشاب مالیا   مالیا ناتسا   ناتسا یموب   یموب تسیاب   تسیاب یمیم   ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش .نارهم   .نارهم زاگ   زاگ هرادا   هرادا موینیلچ   موینیلچ ولبات   ولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8080

مالعتسا مالعتسا تسویپ   تسویپ قبط   قبط اهنآ   اهنآ بصن   بصن وو   ارجا   ارجا وو   یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ یشک ،  ،  یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 8181
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رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5949029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004519000250 زاین :  هرامش 

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش عوجر  همیمض  یاه  لیاف  هب  .دشاب  یم  تساوخرد  تبث  تهج  افرص  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  سراف  جیلخ  هاگشناد  الاک  لیوحت.ددرگ  یمن  یسررب  یمسر  روتکاف  شیپ  نودب  یاهخساپ 

یرادا لحارم  ماجنا  الاک و  تفایرد  زا  سپ  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ  .ددرگ  صخشم  لیوحت  نامز  تدم 

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3730637-0917  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8282
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ناتسا بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( رهشناریا  ) ناتسچولب ناتسیس و 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5949040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم تسویپ  لیاف  هب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  هباشم  تمدخ  دک  یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگنو  ینابیتشپ  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09382565066 سامت هرامش  دوش 

1101092956000030 زاین :  هرامش 
( رهشناریا  ) ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش دوش  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  هباشم  تمدخ  دک  یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگنو  ینابیتشپ  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09382565066 سامت

 : یتسپ دک  رهشناریا ،  یا   هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ( - هر ) ینیمخ ماما  نابایخ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916913163

37222054-054  ، 37222085-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37224476-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگنو   یرادهگنو ینابیتشپ   ینابیتشپ ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8383
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس 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

5949095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ لق 250  کی  ولق (  ود  یسکوپا  بسچ  یا و  هشیش  نیگن  هفرط  ود  درز  یا  هبرگ  مشچ  هفرطکی و  درز  یا  هبرگ  مشچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( مرگ لق 2250  کی  و 

1101003972000492 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  ود  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

ددع 8000 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   SABA یتراجت مان   kg 2/5 یطوق عیام  رندراه  یئزجود  یسکوپا  یبیکرت  بسچ  الاک :  مان 
یطوق 650 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلوچنس یاقا   05433513768 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو مرگ   مرگ   250250 لقلق   کیکی   ولق (  (  ولق ودود   یسکوپا   یسکوپا بسچ   بسچ وو   یایا   هشیش   هشیش نیگن   نیگن هفرط   هفرط ودود   درز   درز یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ وو   هفرطکی   هفرطکی درز   درز یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ( ( مرگ مرگ   22502250 لقلق   کیکی  

8484
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راسهوک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لزانم یتسپ  دک  کالپ و  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005319000021 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  راسهوک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  سوط  ظفاحم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   15x17 cm زیاس هزیناولاگ  قرو  سنج  یرادرهش  یزاسون  یتسپ و  دک  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 

سوط ظفاحم  هدننک 
ددع 7000 دادعت : 

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

.ددرگ یراذگراب  جرد و  اهب  مالعتسا  هگرب  رد  یداهنشیپ  تمیق  انمض  دشاب و  یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3361734387 یتسپ :  دک  راسهوک ،  یرادرهش   - یرادرهش نابایخ  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب   - راسهوک  - درگتشه غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44325923-026  ، 4325923-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4325992-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لزانم لزانم یتسپدک   یتسپدک وو   کالپ   کالپ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585
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نانمس ناتسا  نادارا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطل تسویپ ) یتساوخرد  تاصخشم  قبط  ) .عبرم رتم  یانبم  رب  یکیفارت  یقفا  مئالع  هدایپ و  رباع  یشک  طخ  ماجنا  زاین  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیناوخب تقد  اب  ار  هدش  تسویپ  کرادم 
1101090222000120 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  نانمس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  65 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  35 دادعت : 

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

تسویپ کرادم  افطل  تسویپ ) یتساوخرد  تاصخشم  قبط  ) .عبرم رتم  یانبم  رب  یکیفارت  یقفا  مئالع  هدایپ و  رباع  یشک  طخ  ماجنا  زاین  دیدجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیناوخب تقد  اب  ار  هدش 

3513698686 یتسپ :  دک  نانمس ،  یزکرم  یرادرهش  یدعس  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329102-023  ، 33432200-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33458875-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت یقفا   یقفا مئالع   مئالع وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8686
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هپس کناب  ناتسزوخ  هقطنم  بعش  تیریدم   :: 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

5948530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090875000023 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا ناتسزوخ  ناتسا  رد  ندوب  یموب 

.تسیمازلا تسویپ  یاه  مرف  ندرک  رهم  اضما و  لیمکت 
تداعس 09128538864 یاقآ  سامت  هرامش 

6155696584 یتسپ :  دک  یقرش ،  دادرم  نابایخ  یاهتنا  سراپنایک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32930107-061  ، 32218705-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32213822-061 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8787
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5948560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  کیتاموتا  برد  روتارپا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
". تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  "

1101093984001129 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیابوم .ددرگ  لصاح  سامت  یسدنهم ) تامدخ  هرادا  هدنیامن   ) جنرتسد سدنهم  اب  یرادا  تعاس  رد  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   " :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
"09393788289

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد روتارپا   روتارپا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8888
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ناوریش ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5949122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجرد تناس  هد  لورکآ  هغیت  اب  یسم  روتوم  دباس  هجرد  یقرب  روتوم  اب  یقرب  لفق  بصن و  اب  لماک  یقرب  هرکرک  ددع  شش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم داعبا 4*7  اب  کارا  کی 

1101094914000009 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ناوریش  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لامش ریوصت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DC-600KG کیتاموتا رد  دربراک  دیاس  لماک  روتوم  الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  هرکرک  ناریا  یتراجت  مان   8S لدم  1x1 m زیاس یموینیمولآ  سنج  هرجنپ  رد و  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 161 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  لیوحت  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  ساسارب  تامدخ  الاک و   – 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یاراد  دشاب و  یلصا  یتناراگ  دنرب و  اب  تامدخ  الاک و  -2

دشاب صلاخ  تروصب  تایلام و  باستحا  نودب  تمیق  -3

9461613671 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36346848-058  ، 36346835-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36346834-058 :: 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

هجرد هجرد تناس   تناس هدهد   لورکآ   لورکآ هغیت   هغیت اباب   یسم   یسم روتوم   روتوم دباس   دباس هجرد   هجرد یقرب   یقرب روتوم   روتوم اباب   یقرب   یقرب لفق   لفق وو   بصن   بصن اباب   لماک   لماک یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ددع   ددع شششش   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رتم رتم   77** داعبا  44 داعبا اباب   کارا   کارا کیکی  

8989
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000639 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  لبال  یتراجت  مان   Evolus130 لدم  72x150x4000 cm زیاس کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههام  5 ات نخادرپ 3 هدنشورف  اب  لمح  هنیزهو  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت  ددرگ  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  دشابیم  هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ گنهامه  یمالغ  سدنهم  09185860206 اب ینف  لاوس  هنوگره  تهج 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0003548023  هرامش   ( نت یقرب 50 کج   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985006257 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   BESAM هدنزاس عجرم   SW100 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یقرب  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9090

ردرد ندرک   ندرک زاب   زاب دربراک   دربراک یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا کجکج   ناونع : : ناونع 9191
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

FIKCC-364-1313 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Dahua IPC-HDBW5431R-ZE نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درونجب هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درونجب یادهش  هاگدورف  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یاه  متسیس  داجیا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001595000013 زاین :  هرامش 
درونجب هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درونجب یادهش  هاگدورف  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یاه  متسیس  داجیا  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9416874841 یتسپ :  دک  درونجب ،  هاگدورف  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31378029-058  ، 32325001-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236574-058 :: 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

Dahua IPC-HDBW5431R-ZEDahua IPC-HDBW5431R-ZE  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 9292

درونجب درونجب یادهش   یادهش هاگدورف   هاگدورف هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یاه   یاه متسیس   متسیس داجیا   داجیا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9393

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

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

DARAB-39-203792 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رلوک تیرگ  هچقاطا  ربز  بصن  تهج  رلوک ) تیرگ  تهج  )ebl313101 نیبرود نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباز هاگدورف   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یبناج  تازیهجت  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090328000012 زاین :  هرامش 

لباز هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
عجرم  VIZ.ITR.ON یتراجت مان   VZ-SIP46Z4-CM لدم تباث  زنل  تیلباق color maker و  اب  لسکیپاگم  هکبش 4  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 21 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبتر ربتعم  یهاوگ  ینمیا و  تیحالص  دات  ربتعم  هنانیهاوگ  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  مزاول  تسویپ  تسیل  قبط  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  اه  هنیزه  هیلک  ددرگ  یراذگراب  ددجم  دات و  یراذگراب  کرادم  دشاب  یعامتجا  افر  راک و  نواعت  ترازو  زا  یدنب 

9861655959 یتسپ :  دک  لباز ،  هاگدورف  هاگدورف -  راولب  لباز -  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225033-054  ، 32228883-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235401-054 :: 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

(( رلوک رلوک تیرگ   تیرگ تهج   تهج )) ebl31310 1ebl31310 1 نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9494

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  قباطم  یریوصت  تراظن  یاهنیبرود  لکد )  ) یاهزاس تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050345000023 زاین :  هرامش 

نادمه یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شیپ تاعطق  هدننک  هضرع  عجرم   kg 650 نزو  cm 15 تماخض  70x75 cm داعبا هریت  یسوط  گنر  هداس  حرط  ینتب  هتخاس  شیپ  نویسادنوف  هیاپ  الاک :  مان 

سیتاسیا ینتب  هتخاس 
ددع 15 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لباب تعنص  رایزام  هدننک  هضرع  عجرم   DMS9900 لدم  Kgf 900 تمواقم  m 9 عافترا مرگ  هزیناولاگ  طسوتم  راشف  کبشم  قرب  لکد  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تس 15 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  مالعتسا  دانسا  یاضما  رهم و  .دشابیم  تسویپ  لیاف  قباطم  اه  هزادنا  داعبا و  تاصخشم و  هیلک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بصن لیوحت و  زا  سپ  هام  لقادح 6  تخادرپ 

6515943636 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط.کیفارت  نامتخاس.یرتنالک  یوربور.تیالو  راولب.تلاسر  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215317-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38215318-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزیناولاگ هزیناولاگ طسوتم   طسوتم راشف   راشف کبشم   کبشم قرب   قرب لکد   لکد ینتب   - - ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ نویسادنوف   نویسادنوف هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0109648001  هرامش  هتسب  رادم  نیبرود  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985006253 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

34146955-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   HERNIS SCAN SYSTEM CAMERA تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000425 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسرزاب نیبرود  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

HERNIS SCAN SYSTEM CAMERAHERNIS SCAN SYSTEM CAMERA ناونع : : ناونع 9898

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0103948005  هرامش  هتسب  رادم  نیبرود  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985006254 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ  هوحن 

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

34146955-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9999
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قرب 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 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

5949517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تسیل  رادقم  ینف و  تاصخشم  قبط  یریوصت ،  تراظن  متسیس  تهج  زاین  دروم  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 4  طیارش  و 

1101007004000225 زاین :  هرامش 
قرب تکرش  هدننک :  رازگرب 

یئاجر هاگپ  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   2011EGT لدم  PC هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  ار  دوخ  تاداهنشیپ  دنشاب  یم  زاجم  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت  .تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروص  هب  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت  .دنیامن  هئارا 

9414991187 یتسپ :  دک  قرب ،  ورین  عیزوت  تکرش  یناقلاط -  نابایخ  یناگرزااب -  نادیم  درونجب -  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31777412-058  ، 31777413-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235134-058 :: 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

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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001162 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   M300P لدم هکبش  تحت  لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

ناتسورس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  الاک  ییاهن  دات  ددرگ  تسویپ  ینف  داهنشیپ  افطل  دوش 07137848009 - گنهامه  لاسرا  زا  لبق  هدنشورف - هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13 یلا حبص  هبنش 8 یلا 4  هبنش  لیوحت  - دوب دهاوخ  یضاقتم  دات  هقطنم و  رد  الاک  تفایرد 

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

37848009-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

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

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

5949653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و کیتسا  یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005401000062 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  دورناوج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   B 1020 لدم  LCD نویزیولت یراوید  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زادرپ ناملپد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DP-220 لدم رازفا  مرن   CD هارمه هب  ییویدار  تاملاکم  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
رترب ریوصت  عیانص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  اترب   HVL55D88S لدم  in 55 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

هلوسام رظان  شرآ  هدننک  هضرع  عجرم   AMTK یتراجت مان   PFN-AM2703 لدم  IP CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
روفصع لآ  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-N162-401408 لدم هکبش  تحت  لاناک  رآ 16  یو  نا  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20050 لدم  m 5 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   JOYSTICK GESSMANN یتراجت مان   V61 لدم لاقتنا  ییاج و  هباج  لیقثرج  دربراک  هتهج  ود  کیتسا  یوج  الاک :  مان 

تومام تعنص  اریو  هدننک  هضرع  عجرم   GESSMANN
ددع 1 دادعت : 

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

هدننک نیمات  یتساوخرد و  یالاک  تاصخشم  .دامرف  ظاحل  هنیزه  ریاس  تمسق  رد  ار  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت   09339249519 هرامش :  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  لاوس و  هنوگره  تهج  .دشاب  یم  تسویپ 

6798143114 یتسپ :  دک  یولوم ،  نادیم  دورناوج - دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222221-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46229401-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیتسا کیتسا یوج   یوج رآرآ ، ، یویو   نانا   ییویدار ، ، ییویدار هاگتسد   هاگتسد هنایار ، ، هنایار نیبرود ، ، نیبرود لماش   لماش یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5950016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقرسنالعا متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000275 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تقرس تقرس نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454739 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5950105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوید بصن  هیاپ ی  اب  هارمه  نیبرود  ظفاحم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5949029 رادم  هحفص 58)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتراظن5949040 یاه  نیبرود  یرادهگنو  ینابیتشپ  هحفص 58)ریمعت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یراوید یراوید بصن   بصن هیاپ  یی   هیاپ اباب   هارمه   هارمه نیبرود   نیبرود ظفاحم   ظفاحم ناونع : : ناونع 104104
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون 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

5950011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000131 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

قح دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  تسویپ  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره 

86712187  : نایزیزع سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5950011 - ORICO M2PAC3-G20 لدم  M.2 NVMe SSD سکاب ددع  کی  ینف : تازیهجت  دیرخ 
Asus access point RT-AX92U ددع کی 

هحفص 78) )  accessaccess

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقیقحت5948479 زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  ریمعت  هحفص 33)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هارمه5948976 هب  هر ) ) ینیمخ ماما  گنیروتینام  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  زیهجتو  هیهت 
تسویپ لیاف  حرش  هب  یزادنا  هار  بصن و 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5949013 تاصخشم  قبط  قیرح  دود و  مالعا  زایندروم  هحفص 33)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

Asus access  pointAsus access  point ددع   ددع کیکی    -  - ORICO M2PAC3-G20ORICO M2PAC3-G20 لدم   لدم   M.2  NVMe SSDM.2  NVMe SSD  سکاب سکاب ددع   ددع کیکی   ینف : : ینف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
RT-AX92URT-AX92U

105105
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروحم5948589 یشک  طخ  هحفص 11)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یتلود  یناگرزاب  تکرش  هرامش 1 و 2  یاه  نامتخاس  یاه  گنیکراپ  رد  عقاو  یاه  نوتس  قیرح  هب  مواقم  ششوپ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ طیارش  دانسا و  حرشب 

1101001016000034 زاین :  هرامش 
ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن مادقا  تسویپ  کرادم  مالعتسا و  دانسا  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  لحم و  زا  دیدزاب  هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431663651 یتسپ :  دک  ناریا ،  یتلود  یناگرزاب  تکرش  داهج  نادیم  یلامش  علض  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84399810-021  ، 88957474-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88970332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا یتلود   یتلود یناگرزاب   یناگرزاب تکرش   تکرش   22 وو     11 هرامش   هرامش یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس یاه   یاه گنیکراپ   گنیکراپ ردرد   عقاو   عقاو یاه   یاه نوتس   نوتس قیرح   قیرح هبهب   مواقم   مواقم ششوپ   ششوپ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   دانسا   دانسا حرشب   حرشب

106106
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5948771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ +  بآ و  یرتیل  قیرح 6  ءافطا  لوسپک  یردوپ +  ییولیک  قیرح 6  ءافطا  لوسپک   + CO2 زاگ ییولیک  قیرح 3  ءافطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ قباطم  )MDF لوسپک بصن  هاگیاج 

1101001262000764 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   WN6J27 لدم  kg 6 ردنلیس یناشن  شتآ  راد  جیرتراک  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
گیرردنب یدمحا  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   N.S.P یتراجت مان   kg 3 ردنلیس یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ردنلیس 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

بوکزلف یرگنهآ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وکفاس  یتراجت  مان   kg 6 ردنلیس یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  رایت  نمیا  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   TR-FEB لدم  900x800x360x320 mm زیاس یناشن  شتآ  هدننک  شوماخ  ظفاحم  یلاخ  هبعج  الاک :  مان 

رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
ددع 50 دادعت : 

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

( دشابیم یدقن  ریغ  تخادرپ  ) .ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: 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

تاقیقحت5948479 زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  ریمعت  هحفص 33)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هرامش 59486861 یاه  نامتخاس  یاه  گنیکراپ  رد  عقاو  یاه  نوتس  قیرح  هب  مواقم  ششوپ  مالعتسا 
تسویپ طیارش  دانسا و  حرشب  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  و 2 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

قیرح5948725 تقرس و  نالعا  هحفص 33)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5948771 ءافطا  هحفص 8)لوسپک  قیرح  ( قیرح

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 107107
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5948960BW جنس زاگ  یاههاگتسد  زاگ  هحفص 33)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هارمه5948976 هب  هر ) ) ینیمخ ماما  گنیروتینام  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  زیهجتو  هیهت 
تسویپ لیاف  حرش  هب  یزادنا  هار  بصن و 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5949013 تاصخشم  قبط  قیرح  دود و  مالعا  زایندروم  هحفص 33)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5949168 ءافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 33)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یدربهار5949175 دیرخ  تنواعم  نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیس  بصن  هحفص 33)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5949232abc موینومآ تافسف  هدننک  شوماخ  هحفص 33)ردوپ  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

کینورتکلا5948614 تظافح  متسیس  بصن  هحفص 15)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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دهاش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5948953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sony FDR -AX43 یرادربملیف نیبرود  ددع  کی  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000216 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ینوس  RX1 لدم یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تبث  هناماس  رد  تاصخشم  هارمه  هب  یمسر  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رودقم  روتکاف  لصا  تفایرد  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 14  هیوست 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
رکشت اب 

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51215075-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتظافح5948400 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

درونجب5948489 یادهش  هاگدورف  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یاه  متسیس  داجیا  هحفص 69)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5948501( رلوک تیرگ  تهج  )ebl313101 نیبرود هحفص 69)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5948758 حرش  قبط  یبناج  تازیهجت  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 69)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هزیناولاگ5948895 طسوتم  راشف  کبشم  قرب  لکد  ینتب  - هتخاس  شیپ  نویسادنوف  هحفص 69)هیاپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5948953sony FDR -AX43 یرادربملیف نیبرود  ددع  کی  هب  هحفص 15)زاین  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب5949029 رادم  هحفص 58)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتراظن5949040 یاه  نیبرود  یرادهگنو  ینابیتشپ  هحفص 58)ریمعت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

sony FDR -AX43sony FDR -AX43  یرادربملیف یرادربملیف نیبرود   نیبرود ددع   ددع کیکی   هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 108108
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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

هتسب5949234 رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5949405HERNIS SCAN SYSTEM CAMERA(69 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5949421 رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5949646 رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کیتسا5949653 یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراوید5950105 بصن  هیاپ ی  اب  هارمه  نیبرود  هحفص 69)ظفاحم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ییافوکش یروآون و  قودنص   :: 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LTO-8 Ultrium RW Data Cartridge 30TB لدم  HP لانیجروا  Tape جیرتراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093596000084 زاین :  هرامش 
ییافوکش یروآون و  قودنص  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak J630SDPE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

.ددرگ  لاسرا  تست  تهج  هنومن  .دشاب  لانیجروا  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناما  یاقآ  سامت 42170774  هرامش  اب  رتشیب  یگنهامه  تهج 

.ددرگ یرازگراب  امتح  مه  روتکاف  شیپ   . تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه 

1991913111 یتسپ :  دک  کالپ 24 ،  یقرش  دور  هدنیاز  نابایخ  سیدرپ  نابایخ  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42170851-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42170806-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5948961LTO-8 Ultrium RW Data Cartridge 30TB لدم  HP لانیجروا  Tape هحفص 84)جیرتراک زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5949145 لیاف  قباطم   nas(42 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

LTO-8 Ultrium RW Data Cartridge 30TBLTO-8 Ultrium RW Data Cartridge 30TB لدم   لدم   HPHP  لانیجروا لانیجروا   TapeTape جیرتراک   جیرتراک ناونع : : ناونع 109109
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ناجریس ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 600gb-2.5-sas6g10k ددع دادعت 4 رورس  دراه  لدم  ددع  دادعت 4 رورس  مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
16gbpc3-10600r-1333

1201000499000020 زاین :  هرامش 
ناجریس ناتسرهش  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

 600gb-2.5-sas6g10k ددع دادعت 4 رورس  دراه  لدم  ددع  دادعت 4 رورس  مر  - 
16gbpc3-10600r-1333

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  8 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لقنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7815854945 یتسپ :  دک  ناجریس ،  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  هرادا  لگنج  رادرس  راولب  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42206666-034  ، 42200142-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42200142-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R-011308 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش مود  تبون  یهگآ  پاچ  زا  سپ  زور  لقادح 2   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا  1401/9/2

داصتقا یاوآ   :: عبنم :: 1401/09/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949006 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناماوت تروصب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هصقانم و  رد  نامزمه  تکرش  هب  زاجم  دنشاب  یم  کرتشم  هریدم  تئیه  وضع  یاراد  هک  ییاهتکرش  نینچمه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دومن دهاوخ  مادقا  هصقانم  دنور  زا  هطوبرم  نارگ  هصقانم  فذح  هب  تبسن  راذگ  هصقانم  دوش  تباث  عوضوم  نیا  هک  هصقانم  زا  هلحرم  ره  رد  دوب و  دنهاوخن 

لایر نیمضت 3.750.000.000 

اهدادرارق روما  تکرش  سردآ  یتسد  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ

یلخاد 2059  01732480372 - 5 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

01732480298 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه رورس -  -  رورس مرمر   ناونع : : ناونع 1101 10

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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درمال ع )  ) اضر ماما  یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5949283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یزاس  درادناتسا  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092821000003 زاین :  هرامش 

درمال ع   اضر   ماما  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( راک مامت  کینیلک ( یلپ  لحم  رد  هیلخت  یریگراب و  لمح و  هیارک  تازیهجت ، بصن  یلک ،  یاه  هنیزه  هارمه  هب  رورس  قاتا  یزاسدرادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7434146156 یتسپ :  دک  ناسیدرپ ،  کراپ  بنج  دابآ  نیسح  درمال  سراف  درمال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52728344-071  ، 52728343-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52728342-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  تسویپ .  یاهلیاف  قبط  رورس و ...  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000151 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  تسویپ .  یاهلیاف  قبط  رورس و ...  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 1121 12

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ تسویپ .  .  تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف قبط   قبط وو ...  ...  رورس   رورس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 113113
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یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدروآرف شخپ  تکرش  داتس  نامتخاس  رورس  قاتا  گنیلوک  متسیس  بیع  عفرو  گنیلوک  متسیس  یاه  روسرپمک  ییاجباج  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه 

1101092126000028 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/16 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروهمج 6 شبن  یمالسا  یروهمج  راولب  دنجریب -  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  تهج  ناگ  هدننک  تکرش  طسوت  لحم  زا  دیدزاب 

رتویپماک ) دحاو  )32211868- 056
( یسدنهم دحاو  ) 056-32317340

دک یبونج ،  ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یمالسا 6 - یروهمج  نایایخ  شبن  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9716883988 یتسپ : 

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: 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

نشیکیلپا5948631 هب  رود  هار  زا  یسرتسد  رازفا  هحفص 16)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5948633 دراه  رورس -  هحفص 84)مر  رورس  ( رورس

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

رورس5949006 هحفص 84)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس5949283 قاتا  یزاس  درادناتسا  هحفص 84)ارجا و  رورس  ( رورس

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

یرابتعا5949589 تخادرپ  تسویپ .  یاهلیاف  قبط  رورس و ...  هحفص 84)تاعطق  رورس  ( رورس

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

رورس5949662 قاتا  گنیلوک  متسیس  بیع  عفرو  گنیلوک  متسیس  یاه  روسرپمک  ییاجباج  ماجنا 
نامتخاس

هحفص 84) رورس  ( رورس

نامتخاس نامتخاس رورس   رورس قاتا   قاتا گنیلوک   گنیلوک متسیس   متسیس بیع   بیع عفرو   عفرو گنیلوک   گنیلوک متسیس   متسیس یاه   یاه روسرپمک   روسرپمک ییاجباج   ییاجباج ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1141 14
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنزاش قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5948763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیحم یبسن  تبوطر  لانگیس  لاسرا  تهج  دنزاش  یترارح  هاگورین  رد  طیحم  جنس  تبوطر  روسنس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  هب 

1101001486000009 زاین :  هرامش 
دنزاش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم  کر   AP9335TH تبوطر امد و  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
ینف شیامزآ  لیلحت و  سیورس :  مان 

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

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  امازلا  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813884781 یتسپ :  دک  رهم ،  نامتخاس  - یمیجن دیهش  هچوک  - یرادنامرف نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244148-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34021511-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش هبهب   طیحم   طیحم یبسن   یبسن تبوطر   تبوطر لانگیس   لانگیس لاسرا   لاسرا تهج   تهج یترارح   یترارح هاگورین   هاگورین ردرد   طیحم   طیحم جنس   جنس تبوطر   تبوطر روسنس   روسنس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع
ناریا ناریا قرب   قرب هکبش   هکبش تیریدم   تیریدم

115115
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5949288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 4385  / نشیربیاو روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000217 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
MEGGITT هدنزاس عجرم  شیک  زیهجت  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم   MEGGITT یتراجت مان   IQS900 یتعنص روسرپمک  دربراک  جنس  شاعترا  لماک  روسنس  الاک :  مان 

سیئوس هدنزاس  روشک 
تس 1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هباشم  دک  ناریا   / دیامن هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  اذل  تسا  هدیدرگ  تبث  دیدج  شور  هب  زاین  نیا  یمارگ  هدنزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  داهنشیپ  یتسویپ  مالقا  حرش  قبط  / دشاب

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

43854385 اضاقت   اضاقت  / / نشیربیاو نشیربیاو روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1161 16
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5949352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 4295 / نیمآ پمپ  یاه  نشیربیاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000215 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   PC220-7 لیب کیلوردیه  پمپ  دربراک  هعطق  عون  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هباشم  دک  ناریا   / دیامن هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  اذل  تسا  هدیدرگ  تبث  دیدج  شور  هب  زاین  نیا  یمارگ  هدنزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  داهنشیپ  یتسویپ  مالقا  حرش  قبط  / دشاب

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5950067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153552 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ukas نویساربیلاک یهاوگ  اب  هارمه   sprt امد روسنس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/27 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

42954295 یاضاقت   یاضاقت // نیمآ نیمآ پمپ   پمپ یاه   یاه نشیربیاو   نشیربیاو ناونع : : ناونع 1171 17

ukasukas نویساربیلاک   نویساربیلاک یهاوگ   یهاوگ اباب   هارمه   هارمه   sprtsprt امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 118118
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاسرا5948763 تهج  یترارح  هاگورین  رد  طیحم  جنس  تبوطر  روسنس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  هب  طیحم  یبسن  تبوطر  لانگیس 

هحفص 88) روسنس  ( روسنس

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

5948960BW جنس زاگ  یاههاگتسد  زاگ  هحفص 33)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اضاقت 59492884385  / نشیربیاو هحفص 88)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یاضاقت 59493524295 / نیمآ پمپ  یاه  هحفص 88)نشیربیاو  روسنس  ( روسنس

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

5949561Set Cards INCL، Heat Detector لماش -  قیقد  رازبا  تاعطق  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
Exhaust Tunnel، Heat Detector - LCD Minimax + Front Panel Key،

ترارح صیخشت  روسنس  رگشیامن  و   - Minimax Al01 A102 A106

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تمیق5949583 یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  یریگتخوس  مالقا 
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا  ددرگ  یراذگ 

هحفص 26) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5949900MIT رازبا هحفص 26)ریمعت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5950067ukas نویساربیلاک یهاوگ  اب  هارمه   sprt امد هحفص 88)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حزش  قباطم  ازجم و  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.متفه  هاگشیالاپ  -POWER SUPPLY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض 

1101093498005543 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

WEIDMULLER INTERFACE GMBH AND هدنزاس عجرم   WEIDMULLER یتراجت مان   PRO ECO لدم  W 960 ناوت گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ناینب شیک  زیهجت  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   CO.KG

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

07731311458-07731311469 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5949357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  رد  لماک  تاصخشم   C9300-48TE لدم وکسیس  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092992000087 زاین :  هرامش 

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-SR لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ راب  هناماس  رد  یتسویپ  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  -3 دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  یتناراگو  لمح  هنیزه  دشابیم 2- هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  یراک  زور  هاگشناد 30  دیئاتو  لیوحت  زا  سپ  الاک  هجو   4 ددرگ

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

33458216-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیچیئوس گنیچیئوس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 1191 19

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ردرد   لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم   C9300 -48TEC9300 -48TE  لدم لدم وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5948520KVM console Aten و KVM console Aten CL5808N یفیک لداعم  چیئوس 
مزال یتناراگ  اب  هارمه   CF782DP

هحفص 42) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

گنیچیئوس5948594 هیذغت  هحفص 91)عبنم  چیئوس  ( چیئوس

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

رازفا5949129 هحفص 42)تخس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ5949357 لیاف  رد  لماک  تاصخشم   C9300-48TE لدم وکسیس  چیئوس  هحفص 91)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

5949609SG350-28P وکسیس چیئوس  هاگتسد  هحفص 42)5  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5949763CISCO C9200L-24T-4G-E لدم هحفص 42)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5950124cisco کرام ریوصت  توص و  هحفص 42)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5950138cisco کرام  distribution هحفص 42)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548015  هرامش  چوس  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985006247 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   FS 16-02 لدم یا  هدند  یبد  چوس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

چوس5949047 اتید  هکبش  هحفص 42)لدبم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ییاوه5949188 تسپ  تقرس  نالعا  دنمشوه و  تظافح  هاگتسد  هحفص 33)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یا5949256 هدند  یبد  هحفص 93)چوس  چوس  ( چوس

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

اب5949570 - تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  وکسیس 9500  چوس  هاگتسد  کی 
طرش دیق و  یب  یبتک  ربتعم  تنامض  یتناراگ و 

هحفص 42) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یایا هدند   هدند یبد   یبد چوس   چوس ناونع : : ناونع 12 112 1
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5949139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ یاهتساوخرد  قبط  هشیگ  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  دیاب  روتکافشیپ 

1101095112000624 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

DC یتراجت مان  لدم 4000  یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دیاب  روتکافشیپ  ههام / ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ یاهتساوخرد  قبط  هشیگ  یتوص  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکافشیپ روتکافشیپ ههام / / ههام ودود   تخادرپ   تخادرپ // هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   یربراب   یربراب هنیزه   هنیزه // هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا // تسویپ تسویپ یاهتساوخرد   یاهتساوخرد قبط   قبط هشیگ   هشیگ یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
دوش دوش تسویپ   تسویپ دیاب   دیاب

122122
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ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5949246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004635000148 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
رتسام توص  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1650300025  وکا  وگدنلب  رتویت  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رثا بیترت  هدش  لاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس ،  رد  مرف  جرد  مدع  تروص  رد  هناماس .  رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  رسمار و  رهش  الاک  لیوحت  .دش  دهاوخن  هداد 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551584-021  ، 24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5949503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  یناویات   1000 دروک انیادرسکیم  رواپدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092992000085 زاین :  هرامش 

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
روپ ناگرهم  انیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DYNACORD یتراجت مان  لدم 1000  یتوص  متسیس  ادص  رسکیم  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور هاگشناد 20  دیئاتو  لیوحت  زا  سپ  روتکاف  هجو  - 3 دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصنو و  یتناراگ  دشابیم 2 - هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  یراک 

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

33458216-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( وکا وکا وگدنلب   وگدنلب رتویت   رتویت  ) ) یتوص یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 123123

یتوص یتوص متسیس   متسیس ادص   ادص رسکیم   رسکیم ناونع : : ناونع 124124

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5949773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  اقیقد  وکا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005445000334 زاین :  هرامش 

زاوها یزکرم  نادنز  هدننک :  رازگرب 
رتسام توص  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1650300025  وکا  وگدنلب  رتویت  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09168319231/ یرسک مک و  چیه  نودب  دشاب  یتسویپ  لیاف  قبط  اقیقد  مالقا  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6147134653 یتسپ :  دک  زاوها ،  یزکرم  نادنز  - نامیلس دجسم  زاوها  هداج  رتمولیک 10  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36574319-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36573974-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیمات5949139 اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ یاهتساوخرد  قبط  هشیگ  یتوص  متسیس 
دوش تسویپ  دیاب  روتکافشیپ  ههام / ود  تخادرپ  / هدننک

هحفص 94) توص  ( توص

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

5949246 ( وکا وگدنلب  رتویت   ) یتوص هحفص 94)متسیس  توص  ( توص

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

یتوص5949503 متسیس  ادص  هحفص 94)رسکیم  توص  ( توص

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

کیتسا5949653 یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

وکا5949773 وگدنلب  هحفص 94)رتویت  توص  ( توص

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

5950124cisco کرام ریوصت  توص و  هحفص 42)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکا وکا وگدنلب   وگدنلب رتویت   رتویت ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5948429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  روتینام  هارمه  هب  لماک  رتویپماک  سیک  تاعطق  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000514 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلودبع ریما  هدنزاس  عجرم  یلودبع  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اوآ  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   LM2230WT لدم  in 22 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینام   روتینام هارمه   هارمه هبهب   لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 126126

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007948014  هرامش  ( LG 20MK روتینام  ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985006246 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5949332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیمونوگرا روتینام  هدنرادهگن  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003992 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS2 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین تروص  رد  .دشاب  یم  هام  ود  دودح  الاک  یاهب  تخادرپ  .دشاب  یمالعا  دکناریا  اب  قباطم  دیاب  هدش  هئارا  یالاک  اذل  دشاب  یم  یلصا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هنومن  لاسرا 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942698-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin   2 020 زیاس   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 127127

کیمونوگرا کیمونوگرا روتینام   روتینام هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نان هیتمشح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5949346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092583000010 زاین :  هرامش 

نیئان هیتمشح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GZX1 لدم  ATX هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP 242 P لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

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

ددرگ یراددوخ  داهنشیپ  هئارا  زا  یدقن  شورف  تروصرد   - دشابیم ههام  تروصب 1  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8391913115 یتسپ :  دک  هیتمشح ،  ناتسرامیب  ییاجردیهش - نابایخ  نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46259063-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46258002-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5949451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  هداتسیا  بصن  هیاپ  هارمه  هب  یتعنص  روتینام   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092052000251 زاین :  هرامش 

ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SHARP یتراجت مان   PN-Y496 لدم  in 49 زیاس یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باختنا تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمأت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  گولاتاک  تایئزج و  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  -

تسیمازلا هیوست  تهج  یمسر  روتکاف  هئارا  -
دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  -

الاک دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 15  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5948429 تاصخشم  قبط  روتینام  هارمه  هب  لماک  رتویپماک  سیک  تاعطق  هحفص 97)هعومجم  روتینام  ( روتینام

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

هارمه5948976 هب  هر ) ) ینیمخ ماما  گنیروتینام  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  زیهجتو  هیهت 
تسویپ لیاف  حرش  هب  یزادنا  هار  بصن و 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5949041in 20 زیاس  LED هحفص 97)روتینام روتینام  ( روتینام

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

کیمونوگرا5949332 روتینام  هدنرادهگن  هحفص 97)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک5949346 متسیس  هحفص 97)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هداتسیا5949451 بصن  هیاپ  هارمه  هب  یتعنص  هحفص 97)روتینام  روتینام  ( روتینام

هداتسیا هداتسیا بصن   بصن هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 130130

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 " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

کیتسا5949653 یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیروتینام5949891 زکرم  مزاول  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمالس همیب  یتعیرش  لیوحت خ  ددرگ  هنیمز  روتکاف  شیپ  GDM245-LN لدم سالپ  یج  جنیا  روتیتام 24 هاگتسد  7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001084000061 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
09126057025 یماما یجویف 0912701381  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  7 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414664113 یتسپ :  دک  کالپ 8 ،  یناکشم  روپیلع  نابایخ  رفظ  زا  رتالاب  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88964015-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمالس تمالس همیب   همیب یتعیرش   یتعیرش خخ   لیوحت   لیوحت ددرگ   ددرگ هنیمز   هنیمز روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ GDM245-LNGDM245-LN  لدم لدم سالپ   سالپ یجیج   جنیا   جنیا روتیتام  2424 روتیتام هاگتسد   هاگتسد 77 ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزوما  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دابا یفص   ) ناتسزوخ

ناتسزوخ 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

5949630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ تاوولیک  رواپ 10  سا  یپ  وی  هاگنسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091849000014 زاین :  هرامش 

( دابا یفص   ) ناتسزوخ ناتسا  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزوما  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیالنآ تاوولیک  رواپ 10  سا  یپ  وی  هاگنسد  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6463167476 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  شزومآ  تاقیقحت و  زکرم  دابآ  یفص  هداج  رتمولیک 12  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42388041-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42388042-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالنآ نیالنآ تاوولیک   تاوولیک   1010 رواپ   رواپ ساسا   یپیپ   ویوی   هاگنسد   هاگنسد   22 ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5949755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت خ نیباک  یرطاب و  اب  هقیقد  یس  یهد  قرب  نامز  بصن  اب  هارمه  - زاف مزال 3 تاقلعتماب  20KVA*UpS هاگتسد 1 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تمالس همیب  یتعیرش 

1201001084000063 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ییازریم 09129421963 یاقا   ** یجویف 09127061381 - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414664113 یتسپ :  دک  کالپ 8 ،  یناکشم  روپیلع  نابایخ  رفظ  زا  رتالاب  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88964015-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نشیکیلپا5948631 هب  رود  هار  زا  یسرتسد  رازفا  هحفص 16)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5948757 یتنآ  هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال5949044  ESET Endpoint Protection Advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 16)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تامدخ5949150 اب  ربراک  تهج 600   Ultimate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنا  ینابیتشپ  دیرخ و 
 ..... یناسر و زور  هب  هلمجنم  هلاس  کی  ینابیتشپ 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال5949215 شیازفا   --- ینامزاس مهم  تیاس  فیرعت 100  فو و  هاگتسد  یزادنا 2  هار  بصن و 
 -- گال هدننک  یروآ  عمج  سیورس 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

حرش5949235 هب  یتادراو  یتارداص و  یاهزوجم  رودص  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  ، یحارط زاب  هژورپ 
RFP

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

مزال مزال تاقلعتماب   تاقلعتماب 2020 KVA*UpSKVA*UpS هاگتسد   هاگتسد 11 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 133133
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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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیوحت5949320 ددرگ  هنیمز  روتکاف  شیپ  GDM245-LN لدم سالپ  یج  جنیا  روتیتام 24 هاگتسد  7
تمالس همیب  یتعیرش  خ 

هحفص 102) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

نیالنآ5949630 تاوولیک  رواپ 10  سا  یپ  وی  هاگنسد  هحفص 102)2  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

کیتسا5949653 یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دناب5949746 یانهپ  هحفص 16)تنرتنیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مزال5949755 تاقلعتماب  20KVA*UpS هاگتسد 1 هحفص 102)دیرخ رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5949777xg330 سوفوس لاوریاف  هلاسکی  سنسیال  هحفص 16)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هزیناولاگ5948895 طسوتم  راشف  کبشم  قرب  لکد  ینتب  - هتخاس  شیپ  نویسادنوف  هحفص 69)هیاپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5949517 تراظن  متسیس  تهج  زاین  دروم  یرازفا  تخس  تازیهجت  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتوم5949122 دباس  هجرد  یقرب  روتوم  اب  یقرب  لفق  بصن و  اب  لماک  یقرب  هرکرک  ددع  شش  دیرخ 
رتم داعبا 4*7  اب  کارا  کی  هجرد  تناس  هد  لورکآ  هغیت  اب  یسم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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