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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 22  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 21

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 23

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

140 1140 1 نابآ   نابآ هبنشکی  2929   هبنشکی 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   163,790هکس , 000163,790 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   352رالد ,070352 تاراما070, تاراما مهرد   96مهرد ,73096 ,730

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,155هکس 100 , 000155, 100 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس237,000237,000رالد سیئوس کنارف   372کنارف ,000372 ,000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,500هکس , 00088 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   266رالد ,900266 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   94,64094,640لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,500هکس , 00058 ,500 , وروی000 366وروی ,830366 ژورن830, ژورن نورک   34,90034,900نورک

رایع رایع   1818 یالط   15,062یالط , 00015, 062 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   422دنوپ ,370422 نپاژ370, نپاژ نینی   دصکی   ,253دصکی 150253, 150

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
((4343))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 127127))
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( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 30  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 9  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 74

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 82

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( 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 22  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( 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 6  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

( یهگآ دادعت 12  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 17  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 16  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 140

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 141

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 141

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم و یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هموح

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهش  را  طق  یرادرب  هرهب  تکرش   utm/firewall هکبش یتینما  زیهجت  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  13/980/000/000 دروارب :

لایر   699/000/000 ینمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنایار یاه  هداد  هکبش  تاموزلم -  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا -  -  main frame ریغ یاه  هنایار  هیارا  ودیلوت  رازفا -  تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا 

تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  یتارباخم -  یا و 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  دهشم -   :: سردآ سردآ

05133030470 :: نفلت :: www.setadiran.ir-- www.rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963288 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  حبص  تعاس 9   - 1401/09/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی رهش  رد  طیلب  تراک  هضرع  طیلب و  تراک  ژراش  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/200/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر  لایر   1/500/000  : دیرخ

دزی یرادرهش  یللملا  نیب  روما  تاطابترا و  تیریدم   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش   utm/firewallutm/firewall هکبش هکبش یتینما   یتینما زیهجت   زیهجت لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

تراک تراک هضرع   هضرع وو   طیلب   طیلب تراک   تراک ژراش   ژراش ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 22
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/9/2هرامش زا 1401/8/29   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم خروم 1401/9/12عبنم هبنش  زور  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963297 :: هرازه هرازه خروم 1401/9/13دکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زاین  دروم  نامزاس  یتایح  یاه  هداد  ویشرآ  ( Tape یسیطانغم (  راون  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یتارباخم یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  یاه  هنیمز  رد  کی  هبتر  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هیدات  یاراد  طیارش و  دجاو  یقوقح  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیآ  یم  لمعب  توعد  ربتعم  اتفا  یهاوگ  زایتما و  یاراد  تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  ینابیتشپ و  تامدخ  و 

لایر نیمضت 1.090.000.000  غلبم 

متشه هقبط  روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هرامش 3  نامتخاس  رهش  کراپ  یلامش  علض  شخب  ضایف  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ
یهافر ینف و  تامدخ  ینابیتشپ  لک  هرادا  هناخریبد 

 ( شخب ضایف  نابایخ  رهش (  کراپ  یلامش  علض  رد  عقاو  مراهچ  هقبط  روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  داتس  هرامش 3  نامتخاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب  لحم 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

04-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   لواهرامش تبون  یهگا  راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963303 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 11   - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  یاقترا  یبایزرا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روشک یتایلام  روما  نامزاس  رواد -  نابایخ  مایخ -  نابایخ  ینیمخ -  ماما  نادیم   :: سردآ سردآ

39903983-137 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوخ دوخ زاین   زاین دروم   دروم نامزاس   نامزاس یتایح   یتایح یاه   یاه هداد   هداد ویشرآ   ویشرآ ( ( TapeTape یسیطانغم (  (  یسیطانغم راون   راون هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما یاقترا   یاقترا وو   یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 143 ھحفص 6 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001022000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963535 :: هرازه هرازه :: 1401/09/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 IGW للملا نیب  یاتید  هکبش  هعسوت  روظنم  هب  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخاسریز  تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 IGW للملا نیب  یاتید  هکبش  هعسوت  روظنم  هب  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
1,500,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 50,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   36,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

یکناب  همانتنامض  ًافرص  نیمضت :  تاحیضوت 
12:00 تعاس : 1402/03/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تکرش یزکرم  نامتخاس  هرامش 17  یدورو  نادنخدیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت   ، 1631713711 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تخاسریز تاطابترا 

:: 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

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م م/01/0154 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/09/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964010 :: هرازه هرازه :: 1401/09/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش م داتس  یلام  روما  تیریدم  لاوما  لورتنک  یلام و  عماج  متسیس  یناگیاب  دحاو  زاین  دروم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 20257840837  غلبم 

ددرگیم مالعا  امنرات  نیمه  قیرط  زا  ابقاعتم  هک  دشابیم  یروشک  / یناتسا راشتنالا  ریثک  یاه  همانزور  رد  نآ  پاچ  هب  طونم  یهگآ  نیا  تیعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعا یعطق  یاه  خیرات  ناوخآرف  همانزور ی  پاچ  زا  دعب  هدوب و  یبیرقت  همانزور  رد  نآ  پاچ  زا  لبق  ات  یهگآ  نیا  صوصخ  رد  روکذم  یاه  خیرات  هیلک  تسا  یهیدب 

ددرگیم

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5963311 تراظن  رازفا  مرن  سنسیال  بصن  هحفص 23)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

IGWIGW  للملا للملا نیب   نیب یاتید   یاتید هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت روظنم   روظنم هبهب   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

داتس داتس یلام   یلام روما   روما تیریدم   تیریدم لاوما   لاوما لورتنک   لورتنک وو   یلام   یلام عماج   عماج متسیس   متسیس یناگیاب   یناگیاب دحاو   دحاو زاین   زاین دروم   دروم تامدخ   تامدخ 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 143 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یرادرهش  زبس  یاضف  اهکراپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094942000057 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963206 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 12   - 1401/09/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم رهش  زبس -  یاضف  یاه  هاچ  یزاسهب  یرتموئدیو و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  14/458/000/000 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   722/9000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیمز یاه  شواک  هبتر  یاپ 5 

دهشم یرادرهش  زبس  یاضف  اهکراپ و  نامزاس   :: سردآ سردآ

:: 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

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091871000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963565 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 1571810043  هرامش  سالک 600  کیرب  نیال  چنیا  روتیوچکا 30  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی  هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاضاقت 1571810043  هرامش  سالک 600  کیرب  نیال  چنیا  روتیوچکا 30  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,500,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   625,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رگید هام  ات 3  رازگ  هصقانم  تساوخرد  تروص  رد  هدوب و  ربتعم  تاکاپ  تشگزاب  خیرات  زا  هام  تدم 3  هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  یم  دیدمت  لباق 
16:00 تعاس : 1401/12/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتسپ 315 قودنص  زاگ ، لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم ، هیدیما ، ناتسزوخ ،  ، 6378111484 یتسپ :  دک  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زبس زبس یاضف   یاضف یاه   یاه هاچ   هاچ یزاسهب   یزاسهب وو   یرتموئدیو   یرتموئدیو ناونع : : ناونع 77

600600 سالک   سالک کیرب   کیرب نیال   نیال چنیا   چنیا   3030 روتیوچکا   روتیوچکا 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 143 ھحفص 8 
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کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091871000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963572 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 1571810043  هرامش  سالک 600  کیرب  نیال  چنیا  روتیوچکا 30  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی  هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاضاقت 1571810043  هرامش  سالک 600  کیرب  نیال  چنیا  روتیوچکا 30  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,500,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   625,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رگید هام  ات 3  رازگ  هصقانم  تساوخرد  تروص  رد  هدوب و  ربتعم  تاکاپ  تشگزاب  خیرات  زا  هام  تدم 3  هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  یم  دیدمت  لباق 
16:00 تعاس : 1401/12/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتسپ 315 قودنص  زاگ ، لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم ، هیدیما ، ناتسزوخ ،  ، 6378111484 یتسپ :  دک  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش لوا  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  تفه   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم رصع   :: عبنم یهگآعبنم مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  تفه   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20/000/000/000 دروارب غلبم 

 - کناب تسپ  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

:: 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

600600 سالک   سالک کیرب   کیرب نیال   نیال چنیا   چنیا   3030 روتیوچکا   روتیوچکا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/08/29هرامش  10 تعاس  - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیعم  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964472 :: هرازه هرازه تعاس 9/30دکدک    - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق ناتسرهش  رایوز  یاتسور  ژاپمپ  هاگتسیا  یبعکم و  رتم  ینتب 500  نزخم  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیبآ رهش  بآ  تقوم  هناخ  هیفصت  هلوس  بصن  تخاس و 

بآ و تکرش  یاهاتسور  یراذگ  لباک  یرتم و  هلت   ) رود هار  زا  لرتنک  یاهمتسیس  بالضاف  بآ و  یقرب  تاسیسات  هیلک  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  یارجا  ماجنا و 
نیوزق ناتسا  بالضاف 

یهگا لصا  رد  جردنم  بسح  هب  لایر   1/000/000 دانسا هیهت  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 4 مجنپ ، ناتسلگ  هچوک  یا  هنماخ  ...ا  تیآ  راولب  یادتبا  جع ،»  » رصعیلو هارراهچ  نیوزق   ، رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... ABB یسدع زنل و   flame monitor - 

 ... Communication Cable - 

دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  دک 143  دابآ  تداعس  هبعش  هافر  کناب  دزن  هرامش 213217442  باسح  هب  دانسا  شورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قفا تکرش  موس  هقبط  یسروب  یاهتکرش  رتافد  راداهب  قاروا  سروب  رالات  یرادرهش ) ) روپ نیما  رصیق  راولب  دابآ  تداعس  نارهت  : هصقانم دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
سراپ یژرنا  نیمات 

قرب یورین  دیلوت  تکرش  مود  هقبط  کالپ 18  ینابعش ) یقرش  مهن  نابایخ  مدقم  ینارهت  دیهش   ) جاک نادیم  زا  رتالاب  دابآ  تداعس  نارهت  تاداهنشیپ  میلست  لحم 
نفلتسراف 22146394 جیلخ 

یلخاد 300  26359279 :: نفلت :: otpgc.ca ssic.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88699256 :: 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

تامدخ تامدخ یارجا   یارجا وو   ماجنا   ماجنا بآبآ - - تقوم   تقوم هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت هلوس   هلوس بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ژاپمپ - - ژاپمپ هاگتسیا   هاگتسیا وو   یبعکم   یبعکم رتم   رتم   500500 ینتب   ینتب نزخم   نزخم ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع
متسیس متسیس بالضاف   بالضاف وو   بآبآ   یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات هیلک   هیلک یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت

1 11 1

Communication CableCommunication Cable وو     ABBABB  یسدع یسدع وو   زنل   زنل   flame monitorflame monitor  تاعطق تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/300/23  - 1401/300/22  - 1401/300/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/8/28   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963838 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک   ات  خروم 1401/9/14  تعاس 10  زا   - 1401/09/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  رابنا  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن و  تازیهجت و  نیمات  یحارط ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداد  زکرم  تایلمع  تازیهجت  لیوحت  تازیهجت و  نیمات  ارجا و 

 EPC شور هب  ناجنز   AOC گنیچاپسید متسیس  یزادنا  هار  شیامزآ و  بصن ،  تخاس ،  نیمات ،  تایلمع  یراذگاو 

لایر  نویلیم  نیمضت 393   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  نویلیم   5336

لایر دانسا 2.000.000  هنیزه 

:: سردآ سردآ

0211456 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.zrec.co.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010825 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  متسیس  تامدخ  یارجا  زیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دیرخ 500/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  70/000/000 نیمضت : 

:: سردآ سردآ

هارمه 09197554048 هرامش  :: 81717941 و  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

تازیهجت تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   ارجا   ارجا قیرح -  -  قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع
AOCAOC  گنیچاپسید گنیچاپسید متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   شیامزآ   شیامزآ بصن ،  ،  بصن تخاس ،  ،  تخاس نیمات ،  ،  نیمات تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو هداد -  -  هداد زکرم   زکرم تایلمع   تایلمع

1313

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   زیهجت   زیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0075/1401  / :: م م آ ج یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/8/30هرامش تعاس 8  زا  یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/27 تعاس 14  ات  دانسا  عیزوت  خروم 1401/9/12 - تعاس 14  ات 

shana.ir :: عبنم تروصعبنم هب  یفیک  یبایزرا  لاسرا  زور -  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 9 ات  تاداهنشیپ  لیوحت  خروم 1401/9/28 -  تعاس 14  یکینورتکلا 

خروم 1401/11/9

5964335 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HSE تسیز طیحم  تشادهب و  ینمیا ، هرادا  هعبات  یاه  هاگتسیا  رد  قیرح  افطا  تایلمع  تامدخ  ماجنا  یناسنا  یورین  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیدیما  ناتسرهش  رد  تکرش  یتایلمع  هزوح  تامدخ  ماجنا  لحم 

یسمش  لاس  کی  راک  هب  عورش  غالبا  خیرات  زا  تامدخ  ماجنا  تدم 
لایر دروآرب 615.485.327.559 

 - یعامتجا هافر  راک و  نواعت  هرادا  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  تیحالص و  نعت  همانیهاوگ  هئارا  هناماس 2001093228000240 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر غلبم 600.000  دانسا  دیرخ  یزکرم -  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  تروص  هب  لایر  نیمضت 18.309.707.000 

قاتا 306  نامتخاس 300  تکرش  یتعنص  ریغ  هطوحم  هیدیما  ناتسرهش  ناتسزوخ  ناتسا  رد  تاصقانم  نویسیمک  رتفد  رد  یروضح  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ
اهدادرارق یقوقح و  روما  نامتخاس 300  یتعنص  هطوحم  هیدیما  ناتسزوخ  یناشن 

06152627701 :: نفلت :: setadiran.ir shana.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  2222   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001494000051 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همانرب و نامزاس  زا  راک  ماجنا  تیحالص  همانیهاوگ  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  هرداص  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب  یم  یمازلا  لقادح 4  هبتر  اب  تاطابترا و  هتشر  رد  روشک  هجدوب 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

HSEHSE  تسیز تسیز طیحم   طیحم وو   تشادهب   تشادهب ینمیا ، ، ینمیا هرادا   هرادا هعبات   هعبات یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا ردرد   قیرح   قیرح افطا   افطا تایلمع   تایلمع تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1515

یلیر یلیر یاهریسم   یاهریسم ردرد   ییویدار   ییویدار ششوپ   ششوپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1616

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140139 :: یهگآ یهگآ هرامش   تدمهرامش هب  راشتنالا  ریثک  زور  رد  لوا  تبون  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یراک زور   5

مهافت  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 15:30   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963015 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 10   - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  هکبش  تخاسریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/537/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی  هقطنم  ناریا -  زاگ  لاقتنا  تکرش  هوکنایم -  هیدیما -  ناتسزوخ -   :: سردآ سردآ
11484-63781 یتسپدک : 

85193768-88969737 و 52654511  : مان تبث  رتفد   41934 :: 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

راوزبس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093676000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963239 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق ) سیونشیپ  رد  هدش  دیق  تامدخ  حرش  ربارب  ) یرتویپماک یاه  متسیس  هکبش و  ینابیتشپ  تاعالطا و  یروانف  یاه  هژورپ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  راوزبس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راوزبس  یزکرم  یرادرهش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
35,250,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,762,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت داهنشیپ  لاسرا  تلهم  نایاپ  ات  یکیزیف  تروص  هب  ار  هصقانم  رد  تکرش  یکناب  همان ی  تنامض  لصا  تسیابیم  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن  یرادرهش  هناخریبد 
14:00 تعاس : 1401/09/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

راوزبس یرادرهش   - یلامش رارسا  نابایخ   ، 9613873114 یتسپ :  دک  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

یرتویپماک یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یاه   یاه هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1818

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

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   تبونهرامش یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات ات  لوا ( 

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963270 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 9   - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لقتسم هناگادج و  یلحم  هکبش  رتسب  یارجا  تامدخ  هئارا  تازیهجت و  نیمات  هب  طوبرم  روما  ماجنا  تاصقانم  یرازگرب  نوناق  ساسا  رب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمومع هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  تادنتسم  هئارا  هطوبرم و  یاهتست  ماجنا  هکبش  یارجا  قیقد   ، LOM هئارا یحارط  لماش  دوجوم  یاهتخاسریز  ریاس  زا 

دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  هب  دادرارق  داقعنا  یا و  هلحرم  کی 
: لماش دوجوم  یاه  تخاسریز  ریاس  زا  لقتسم  هناگادج و  یلحم  هکبش  رتسب  یارجا  تامدخ  هئارا  تازیهجت و  نیمات  زا  تسا  ترابع  هژورپ  یلک  تاصخشم  - 

.تادنتسم هئارا  هطوبرم و  یاه  تست  ماجنا  هکبش ، یارجا  قیقد ،  LOM هئارا یحارط ،

تاصقانم هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اهتکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  تلود  یکینورتکلا 

هرامش هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  عوطقم و  لایر  نویلیم  هاجنپ  تسیود و  درایلیم و  کی  لایر  غلبم 1,250,000,000  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  هدرپس  نازی 
طرش دیق و  نودب  ربتعم  یکناب  همانتنامض  ای  یهگآ و  رد  جردنم  باسح 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  روادخ -  مایخ  خ  ینیمخ -  ماما  نادیم  یناشن  هب  روشک  یتایلام  روما  نامزاس  : امرفراک  :: سردآ سردآ
39903983: نفلت قاتا 137  اهدادرارق  ییارجا  روما  هرادا  ینابیتشپ  روما  لک  هرادا  لوا  هقبط  روکذم  یناشن  هب  فلا )  ) تکاپ طقف ) یکیزیف  تروص  هب 

:: نفلت :: www.iets.mporg.ir 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

دوجوم دوجوم یاهتخاسریز   یاهتخاسریز ریاس   ریاس زازا   لقتسم   لقتسم وو   هناگادج   هناگادج یلحم   یلحم هکبش   هکبش رتسب   رتسب یارجا   یارجا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1919

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

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

2001091871000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963413 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 1570810071  هرامش  رورس  قاتا  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی  هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاضاقت 1570810071  هرامش  رورس  قاتا  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
30,730,150,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,537,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رگید هام  ات 3  رازگ  هصقانم  تساوخرد  تروص  رد  هدوب و  ربتعم  تاکاپ  تشگزاب  خیرات  زا  هام  تدم 3  هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  یم  دیدمت  لباق 
16:00 تعاس : 1401/12/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتسپ 315 قودنص  زاگ ، لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم ، هیدیما ، ناتسزوخ ،  ، 6378111484 یتسپ :  دک  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: 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

ناردنزام هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ب م /  - 1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/9/12هرامش خیرات 1401/8/28  زا   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لامش ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963683 :: هرازه هرازه خروم 1401/9/13دکدک   هبنشکی  زور  تعاس 13/30   - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ملق  رتم و  رواپ  رازبا و  فیک  ووفسکا   OTDR هاگتسد تاقلعتم و  اب  ار  وکیجوف  نژویف  هاگتسد  هس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  هصقانم 884.800.000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 1672372372 هب  ماج  باسح  هب  زیراو  دقن  هجو  ای  دیدمت و  لباق  ناردنزام و  هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش  هجو  رد  یکناب  ربتعم  همانتنامض 

یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  تخادرپ 30000805072172 و  هسانش  هرامش  هب  و 
دشاب یم  هصقانم  ناگدنرب  هدنرب /  هدهع  رب  یسانشراک  اه و  یهگا  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک 

ناردنزام  هقطنم  تیریدم  سردم  نابایخ  لباب  ناردنزام -  یناشن   :: سردآ سردآ
ناردنزام  هقطنم  تیریدم  تاکاپ  ییاشگزاب  ناکم 

اهدادرارق  دیرخ و  هرادا  ناردنزام  هقطنم  تارباخم  تیریدم  سردم  نابایخ  لباب  دانسا  تفایرد 
ناردنزام هقطنم  تیریدم  هناخریبد  سردم  نابایخ  لباب  تاکاپ  لیوحت  یناشن 

01132362241 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

01132323332 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

یرون یرون ملق   ملق وو   رتم   رتم رواپ   رواپ وو   رازبا   رازبا فیک   فیک ووفسکا   ووفسکا   OTDROTDR هاگتسد   هاگتسد وو   تاقلعتم   تاقلعتم اباب   ارار   وکیجوف   وکیجوف نژویف   نژویف هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 143 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qaecgjnv25zgc?user=37505&ntc=5963413
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5963413?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vn8l3lnj7uhmq?user=37505&ntc=5963683
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5963683?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

portal.nioc.ir :: عبنم تعاس 15/30عبنم  - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963793 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/537/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی هقطنم  هوکنایم -  هیدیما  ناتسزوخ   :: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934 :: 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

ناردنزام هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

19/1401  - م :: ب /  یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963955 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ملق  رتمرواپ و  رازبا و  فیک  وفسکا و   OTDR هاگتسد تاقلعتم و  اب  اروکیجوف  نژویف  هاگتسد  دیرخ 3  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  884800000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناردنزام هقطنم  تارباخم  داتس  سردم  لباب خ   :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

OTDROTDR هاگتسد   هاگتسد وو   تاقلعتم   تاقلعتم اباب   اروکیجوف   اروکیجوف نژویف   نژویف هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 2323
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1327373 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

cm.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963961 :: هرازه هرازه :: 1401/09/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجندرپ دیدج  تیاس  ناسراف و  یرون  هب  یسم  یاهوفاک  و   ( 101،49،48،46 یاهوفاک 44،43 ،  ) درکرهش یرون  هب  یسم  یاهوفاک  ضیوعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت ینابیتشپ و  هرادا  دانسا  تفایرد  لحم   :: 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

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم :: 1401/09/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  یا  هنایار  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1,070,000,000 لایر هیاپ :  غلبم 

لایر نیمضت 53/900/000  غلبم   :: 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

یرون یرون هبهب   یسم   یسم یاهوفاک   یاهوفاک ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 2424

یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525
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زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001001402000080 اضاقت 3390801073 -  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/09/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964018 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کر  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 42.750.000.000 

:: 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

زاگ لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکزورهرامش یهگا 5  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاسات 15/30عبنم  - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964317 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/537/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی هقطنم  ناریا  زاگ  لاقنا  تکرش  هوکنایم  هیدیما  ناتسزوخ   :: سردآ سردآ

02141934-02188969737-02185193768 :: 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

کرکر تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : - - ناونع 2626

رورس رورس قاتا   قاتا هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م  - 1401 - 8 - 23 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964484 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ADSL/POTS سیورس هئارا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ولناصا یاقآ  قاتا 104  اهدادرارق  دحاو  یداتس  نامتخاس  تارادا  عمتجم  ناجنز  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

02433122128 :: 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

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

جارس  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد  lom هئارا یحارط  لماش  دوجوم  یاه  تخاسریز  ریاس  زا  لقتسم  یاهناگ و  ادج  یلحم  هکبش  رتسب  یارجا  تامدخ  هئارا  تازیهجت و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تادنتسم هئارا  هطوبرم و  یاه  تست  ماجنا  هکبش  یارجا 

یهگا لصا  رد  جردنم  لای  1/250/000/000 ر  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 137 اهدادرارق  ییارجا  روما  هرادا  ینابیتشپ - روما  لک  هرادا  لوا -  هقبط   :: سردآ سردآ

39903983 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.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

ADSL/POTSADSL/POTS سیورس   سیورس هئارا   هئارا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

یحارط یحارط لماش   لماش دوجوم   دوجوم یاه   یاه تخاسریز   تخاسریز ریاس   ریاس زازا   لقتسم   لقتسم وو   هناگادج   هناگادج یلحم   یلحم هکبش   هکبش رتسب   رتسب یارجا   یارجا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
تادنتسم تادنتسم هئارا   هئارا وو   هطوبرم   هطوبرم یاه   یاه تست   تست ماجنا   ماجنا هکبش   هکبش یارجا   یارجا قیقد   قیقد   lomlom  هئارا هئارا

2929
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م م/01/0218/ت1 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/11/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964593 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیسات  تاعلاطم و  نلاس  اه  هزغم  یرادهگن  صوصخم  یاهرابنا  تارباخم  هکبش و  طخ  لاقتنا  طخ  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلام  دروآرب 

لایر  39999409138

:: 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

تکرش5963202  utm/firewall هکبش یتینما  زیهجت  لمح  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دوخ5963297 زاین  دروم  نامزاس  یتایح  یاه  هداد  ویشرآ  ( Tape یسیطانغم (  راون  هاگتسد  ود  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5963303 یروانف  تخاسریز  تینما  یاقترا  هحفص 5)یبایزرا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5963312 - یج رآ  تکوس  رتویپماک و  هکبش  لباک  هتسبرادم و  نیبرود  یرزیل  - رگپاچ  رنکسا -  دیرخ 
وتیک یاه  لیقثرج  یفرصم  یکدی و  مالقا  عاونا  دیرخ 

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ماک و5963403 ینوی  رتویپماک  هکبش  لباک  رتم  تباث 20130  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 150  - 
وتیک یاهلیقثرج  یفرصم  یکدی و  مالقا  عاونا  متیآ  دیرخ 44  تک 6 -  یج 45  رآ  تکوس   250

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روظنم5963535 هب  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
IGW للملا نیب  یاتید  هکبش  هعسوت 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

سیسات سیسات وو   تاعلاطم   تاعلاطم نلاس   نلاس اهاه   هزغم   هزغم یرادهگن   یرادهگن صوصخم   صوصخم یاهرابنا   یاهرابنا تارباخم   تارباخم وو   هکبش   هکبش طخطخ   لاقتنا   لاقتنا طخطخ   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 3030

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

طخ5963554 یاهویتوموکل   LCU متسیس هب  طوبرم  یکینورتکلا  یاهدرب  هکبش -  تحت  نیبرود  دیرخ 
یبآ یاهنگاو  یارب  اوه  کتشلاب  ىنایم  کیتسال  طخ  - یاهویتوموکل  روتوم  نشکارت  لاغذ  -  5

هیوهت متسیس  روسرپمک  هاگتسد  دیرخ 90  یا 5- هلحرم  کی  طخ 5  هقبط  ود  ناگوان  زبس  و 
یلومعم و تیلپ  شیف  عاونا  زرمم - طولب و  هنوگ  زا  هدش  عابشا  یبوچ  سروارت  - DC 6 ناگوان

یاهلباک عاونا  راد  - تیفارگ  مویتیل  هیاپ  سیرگ  لیر  - ریز  دپ )  ) یکیتسال هحفص  راد  - شکور 
ورتم طوطخ  زاین  دروم  ترا 

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963040 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک    - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رابیوج  ناتسرهش  سدق )  هار  هس  میرات  یهار  هس  تلافسآ  یزاسهب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  ارجا 9  تدم  لایر -  دروارب 9.710.524.483 
ناودنک روحم  ینف  هینبا  راوید و  تمرم  ریمعت و  ثادحا 

هام  ارجا 12  تدم  لایر -  دروارب 32.582.998.955 
هوکداوس روحم  مراوج  کراپ  هدودحم  ینتب  نماض  راوید  ثادحا 

هام  ارجا 9  تدم  لایر -  دروارب 22.865.728.068 
( 2  ) زاف  ) دابآ حرف  یراس  روحم  تلافسآ  یسدنه و  یریگ  هکل 

هام  ارجا 9  تدم  لایر -  دروارب 49.408.683.463 
درودنایم ناتسرهش  یمراو  اترس و  هب  الکباراد  روحم  شکهز  یگنس و  راوید  ثادحا 

هام  ارجا 9  تدم  لایر -  دروارب 11.999.177.195 
یکیفارت مرگ  گنر  اب  ینایرش  یلصا و  یاهروحم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و 

هام  ارجا 7  تدم  لایر -  دروارب 62.638.715.360 

یربارت هار و  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 485.526.224 

..و لایر   1.629.149.948

یگدیسر نامیپ و  هرادا  لباقم  بالقنا  نابایخ  یراس   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت :: iets.mporg.ir - 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

.و.و ینتب   ینتب نماض   نماض راوید   راوید ثادحا   ثادحا ینف -  -  ینف هینبا   هینبا وو   راوید   راوید تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ثادحا   ثادحا تلافسآ -  -  تلافسآ وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 3131

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

مود تبون  هدرشف  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/484 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

کرتا  :: عبنم :: 1401/09/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمیتناس  ضرع 25 و 40  هب  راطخا  درز  راون  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 26.920.000.000 

لایر نیمضت 1.346.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 75949-94156 ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب   :: سردآ سردآ

اهدادرارقروما 32403341 میقتسم   05832403333 - 9 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32403342 :: 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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون 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

5963685 :: 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

رتمیتناس رتمیتناس   4040 وو     2525 ضرع   ضرع هبهب   راطخا   راطخا درز   درز راون   راون دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

..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 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001096688000190  - 637-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15:15  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 15:15  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963769 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:15   - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  دروآرب 79.900.000.000  رهش -  حطس  یاهنابایخ  یشک  طخ  هژورپ  یروحم  یشک  طخ  تهج  دیرکسا  یششاپ و  درس  ییزج  ود  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق داقعنا  خیرات  زا  هام  دادرارق 6  تدم 

یزیراو  شیف  ای  یکناب  همانتنامض  لایر - درایلیم  هدرپس 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

:: سردآ سردآ

1456  - 07138350729 :: نفلت :: www.setadiran.ir shaffaf.shiraz.ir vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5963688 حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  هحفص 8)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اجاهن یسدنهم  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4129 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 12هرامش تعاس 8  زا  یراک  زور  تدم 5  هب  یهگآ  نیا  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآرهم یاهرتلیش  یاهتنا  راوید  یلیر و  یاهبرد  یارجا  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  غلبم 1,500,000  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یسدنهم تنواعم  اجاهن  یهدنامرف  داتس  هپس  کناب  بنج  یتخرد  هاگتسیا  یزوریپ  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

33335011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رهش رهش حطس   حطس یاهنابایخ   یاهنابایخ یشک   یشک طخطخ   هژورپ   هژورپ یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   تهج   تهج دیرکسا   دیرکسا وو   یششاپ   یششاپ درس   درس ییزج   ییزج ودود   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

راوید راوید وو   یلیر   یلیر یاهبرد   یاهبرد یارجا   یارجا ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 3535
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ناهفصا رد  یتعنص  عمتجم  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 10  هب  یهگا  رشن  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  یریوصت  تراظن  رازفا  مرن  سنسیال  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

52322260-031 :: 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

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناگدننک نیمات  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرمکی  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3225  - 3224  - 3223 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 15هرامش تعاس 8  زا   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963312 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14  فلا و ب  تاکاپ   - 1401/09/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رگپاچ  تاقلعتم  عاونا  ددع  هارمه 440  هب  یپ  چا  یرزیل  رگپاچ  هاگتسد  رنکسا AVISION A3 و 9  هاگتسد  دیرخ 2  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
تک 6 یج 45  رآ  تکوس  ماک و 250  ینوی  رتویپماک  هکبش  لباک  رتم  تباث 2013  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 150  - 

وتیک یاهلیقثرج  یفرصم  یکدی و  مالقا  عاونا  متیآ  دیرخ 44  - 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

لایر  هدرپس 110.000.000 
لایر   600.000.000
لایر   450.000.000

ات 15  تعاس 8  یراک  یاهزور  یناگرزاب  دحاو  تفایرد :  :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  هناخریبد  روباشین  دهشم  هداج  رتمولیک 55  ناسارخ  وردوخ  ناریا  تکرش 

یلخاد 4021  051-33564501 - 9  , 33563050-051 :: نفلت :: www.ikkco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

یفرصم یفرصم وو   یکدی   یکدی مالقا   مالقا عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ یجیج -  -  رآرآ   تکوس   تکوس وو   رتویپماک   رتویپماک هکبش   هکبش لباک   لباک وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یرزیل   - - یرزیل رگپاچ   رگپاچ رنکسا -  -  رنکسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
وتیک وتیک یاه   یاه لیقثرج   لیقثرج
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ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت ناگدننک  نیمات  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 15هرامش تعاس 8  زا  یراک  یاهزور  رد   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/09/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963403 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14  فلا و ب  تاکاپ   - 1401/09/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تک 6 یج 45  رآ  تکوس  ماک و 250  ینوی  رتویپماک  هکبش  لباک  رتم  تباث 20130  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 150  هرامش 3224 -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وتیک یاهلیقثرج  یفرصم  یکدی و  مالقا  عاونا  متیآ  دیرخ 44  هرامش 3225 - 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

ات 15  تعاس 8  یراک  یاهزور  یناگرزاب  دحاو  تفایرد :  :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  هناخریبد  روباشین  دهشم  هداج  رتمولیک 55  ناسارخ  وردوخ  ناریا  تکرش 

یلخاد 4021  051-33564501 - 9  , 33563050-051 :: نفلت :: www.ikkco.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

 - - 66 تکتک     4545 یجیج   رآرآ   تکوس   تکوس   250250 وو   ماک   ماک ینوی   ینوی رتویپماک   رتویپماک هکبش   هکبش لباک   لباک رتم   رتم   2 0 13020 130 تباث   تباث هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   150150 دیرخ   دیرخ ناونع : : - - ناونع
وتیک وتیک یاهلیقثرج   یاهلیقثرج یفرصم   یفرصم وو   یکدی   یکدی مالقا   مالقا عاونا   عاونا متیآ   متیآ دیرخ  4444   دیرخ
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هموح نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 16:30   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 13   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 1500  -1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طخ 5 یاهویتوموکل   LCU متسیس هب  طوبرم  یکینورتکلا  یاهدرب  دیرخ  -2

طخ 5 یاهویتوموکل  روتوم  نشکارت  لاغذ  ددع  دیرخ 6000  -3
یا هلحرم  کی  طخ 5  هقبط  ود  ناگوان  زبس  یبآ و  یاهنگاو  یارب  اوه  کتشلاب  ىنایم  کیتسال  دیرخ  - 4

DC ناگوان هیوهت  متسیس  روسرپمک  هاگتسد  دیرخ 90  -5
زرمم طولب و  هنوگ  زا  هدش  عابشا  یبوچ  سروا  رت  هلصا  دیرخ 1300  -6

 UIC60,IC54 راد شکور  یلومعم و  تیلپ  شیف  عاونا  ددع  دیرخ 800  -7
لیر ریز  دپ )  ) یکیتسال هحفص  ددع  دیرخ 30000  -8

راد تیفارگ  مویتیل  هیاپ  سیرگ  مرگولیک  دیرخ 6000  -9
ورتم طوطخ  زاین  دروم  ترا  یاهلباک  عاونا  دیرخ  -10

یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لیر   2/000/000 دیرخ : 

اهدادرارق روما  تیریدم  مجنپ  هقبط  هرامش 956 ،  ظفاح   ، عطاقت یمالسا  بالقنا  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://metro.tehran.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5963688 حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  هحفص 8)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روتوم روتوم نشکارت   نشکارت لاغذ   لاغذ - -   55 طخطخ   یاهویتوموکل   یاهویتوموکل   LCULCU  متسیس متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم یکینورتکلا   یکینورتکلا یاهدرب   یاهدرب هکبش -  -  هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد   9090 دیرخ   دیرخ -- 55 یایا   هلحرم   هلحرم کیکی     55 طخطخ   هقبط   هقبط ودود   ناگوان   ناگوان زبس   زبس وو   یبآ   یبآ یاهنگاو   یاهنگاو یارب   یارب اوه   اوه کتشلاب   کتشلاب ىنایم   ىنایم کیتسال   کیتسال طخطخ   - - یاهویتوموکل   یاهویتوموکل

-- راد   راد شکور   شکور وو   یلومعم   یلومعم تیلپ   تیلپ شیف   شیف عاونا   عاونا -- زرمم   زرمم وو   طولب   طولب هنوگ   هنوگ زازا   هدش   هدش عابشا   عابشا یبوچ   یبوچ سروارت   سروارت - - DC 6DC 6 ناگوان   ناگوان هیوهت   هیوهت متسیس   متسیس روسرپمک   روسرپمک
ورتم ورتم طوطخ   طوطخ زاین   زاین دروم   دروم ترا   ترا یاهلباک   یاهلباک عاونا   عاونا راد   - - راد تیفارگ   تیفارگ مویتیل   مویتیل هیاپ   هیاپ سیرگ   سیرگ لیر   - - لیر ریز   ریز دپدپ ) )  ) ) یکیتسال یکیتسال هحفص   هحفص

3939

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

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

زا 143 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/en5qkqp8ryppd?user=37505&ntc=5963554
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5963554?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپ یا  ددع  گم و 30  تنرتنیا 10 دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000083 زاین :  هرامش 

دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 88492253 هب  یمظان  مناخ  اب  هرواشم  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3617747667 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  زربلا  نامتخاس  یرون - نابایخ  زربلا -  کرهش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342000-023  ، 32392817-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32392818-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   . بآ نایغط  لیس ،   ، ناشف شتآ  هلزلز ، راجفنا ،  ، هقعاص  ، یزوس شتآ  لماش  کالما  همیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001135000134 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یگتسشنزاب همیب و  هوجو  نیمات  یاهتیلاعف  زجب  یلام ، تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هرقف 3 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تاصخشم  قبط   . بآ نایغط  لیس ،   ، ناشف شتآ  هلزلز ، راجفنا ،  ، هقعاص  ، یزوس شتآ  لماش  کالما  همیب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9187814571 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  یلم  کناب  بعشروما  هرادا  - رهمگرزبوراهب لصافدح  - داجسراولب دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37641590-051  ، 37637756-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37646494-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپیپ یایا   ددع   ددع   3030 وو   گمگم   1010 تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 4040

بآبآ نایغط   نایغط لیس ،  ،  لیس  ، ، ناشف ناشف شتآ   شتآ هلزلز ، ، هلزلز راجفنا ،  ،  راجفنا ،، هقعاص هقعاص  ، ، یزوس یزوس شتآ   شتآ لماش   لماش کالما   کالما همیب   همیب ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 143 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nxsmkqsdsqlk4?user=37505&ntc=5962967
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5962967?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z6dc6btmjdy2f?user=37505&ntc=5963441
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5963441?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیرفعج یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ یلخاد 222  رتشیب 0238137  تاعالطا  دوش /  هعلاطم  تسویپ  لیاف  دمآرد /  یزاسون و  یزاسرهش  عماج  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناینامیا

1101005153000010 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  هیرفعج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  اریو  کرادت  ردص  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  دمآرد  یزاسون و  یزاسرهش  عماج  نویساموتا  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
اریو کرادت  ردص  هدننک 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

عجرم راگدنام  شیامیپ  ردص  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  دمآرد  یزاسون و  یزاسرهش  عماج  نویساموتا  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
راگدنام شیامیپ  ردص  هدننک  هضرع 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3744115566 یتسپ :  دک  هیرفعج ،  یرادرهش  یزرواشک  کناب  بنج  یرادرهش  نابایخ  هیرفعج  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36223434-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36222899-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویساموتا نویساموتا بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ITIL4 بوچراچ رب  ینتبم  ( ITSM  ) تاعالطا یروانف  تامدخ  تیریدم  رازفا  مرن  ینابیتشپ و ...  رارقتسا ، ، نیمأت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000151 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

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

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

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد  ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  رثکادح  باسح  هیوست 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ITIL4IT IL4  بوچراچ بوچراچ ربرب   ینتبم   ینتبم ( ( ITSMITSM  ) ) تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن وو ...  ...  ینابیتشپ   ینابیتشپ رارقتسا ، ، رارقتسا ،، نیمأت نیمأت ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یلم  هکبش  رتسب  رب  هعبات  تاسسوم  یزرواشک و  تاقیقحت  نامزاس  داتس  نیب  یصاصتخا  طابترا  کی  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091790000043 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف طیارش  ساسا  رب  تاعالطا  یلم  هکبش  رتسب  رب  هعبات  تاسسوم  یزرواشک و  تاقیقحت  نامزاس  داتس  نیب  یصاصتخا  طابترا  کی  داجیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبسامهط مناخ  سامت 02172957003  نفلت  تسویپ - 

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک بسک و   ) یلخاد یاه  هناماس  رد  لاعف  طسوتم  کچوک و  یتعنص  یاهدحاو  تیوضع  تالوصحم و  شورف  هناماس  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیلوا داوم  نیمات  تالوصحم و  شورف  ( B2B راک بسک و  هب 

1101001332000137 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دشای یم  نویلیم   لداعم 110  لایر  غلبم 1.100.000.000  رادیرخ  دروآرب  .ددرگ  یرازگراب  لیاف  رثکادح 5  بلاق  رد  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813835 یتسپ :  دک  یدنمراک ،  نوتیز  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34455066-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یلم   یلم هکبش   هکبش رتسب   رتسب ربرب   هعبات   هعبات تاسسوم   تاسسوم وو   یزرواشک   یزرواشک تاقیقحت   تاقیقحت نامزاس   نامزاس داتس   داتس نیب   نیب یصاصتخا   یصاصتخا طابترا   طابترا کیکی   داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 4444

طسوتم طسوتم وو   کچوک   کچوک یتعنص   یتعنص یاهدحاو   یاهدحاو تیوضع   تیوضع وو   تالوصحم   تالوصحم شورف   شورف هناماس   هناماس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 4545

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 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ هعسوت  هارمه  هب  نوناک  زکارم  تیریدم  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000084 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رصیق یاقآ  یلخاد 243  نفلت 84014  تالاوس  تهج  - تسویپ تازج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ  لاترپ  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003033000017 زاین :  هرامش 

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانفو  تاطابترا  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955471 یتسپ :  دک  متسیب ،  نابایخ  زا  دعب  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84977189-021  ، 84977426-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88336456-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نآنآ هعسوت   هعسوت هارمه   هارمه هبهب   نوناک   نوناک زکارم   زکارم تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4646

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   تاطابترا   تاطابترا هاگشهوژپ   هاگشهوژپ لاترپ   لاترپ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

............وزکرم هکبشورازفا  تخس  ، رازفا مرن  تشادهگنو  ینابیتشپ  هب  طوبرم  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030268000024 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

نیسره تشادهب  هکبشو  ناتسرامیب  2 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ،، رازفا رازفا مرن   مرن تشادهگن   تشادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناروگنا یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز - 

ناجنز 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

5963948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خیرات زا   -– Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum سوریو یتنآ  لانیجروا  لوصحم  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا مرف  طیارش  حرش و  قباطم  لاسکی  تدم  هب   13/12/2022

1101020007000026 زاین :  هرامش 
ناجنز ناروگنا    یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دادس یا  هنایار  یاهرازفا  ینابیتشپ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یلاتسیرک 1  هبعج  هتفرشیپ  یکسا  رپسک  سوریو  یتنآ  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
ناشنهام رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تبث  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  یتساوخرد  مالقا  ای  ملق  حرش  یارب  لک  تمیق  کی  هدننک  نیمات  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  یاه  مرف  لاسرا  لیمکت و  - 2

.دامن لصاح  سامت  هرامش 024-36526529  اب  زاین  تروص  رد  - 3

4513886615 یتسپ :  دک  هعطق 2804 ،  مهدزای -  مئاق  شبن  نادنمراک -  کرهش  هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

91001819-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440308-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکسا یکسا رپسک   رپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع   ناونع   DVDDVD  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 143 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4la6lq9dp5n62?user=37505&ntc=5963948
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5963948?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زربلا یرادناتسا   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004079000039 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ تسیل  هب  جرش  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

یمجح  1 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینایروپ 09126445998 سدنهم  یگنهامه  تهج  سامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3144793436 یتسپ :  دک  زربلا ،  یرادناتسا  کالپ 470- - ناهام راولب  - رهشناهج جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34438502-026  ، 34438501-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34438510-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قبط  ار  ینامزاس ") لاتروپ   ) Share Point رازفا مرن  اقترا  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000528 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمشاهروپ مناخ  راکرس  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

(( ینامزاس ینامزاس لاتروپ   لاتروپ  ) ) Share PointShare Point رازفا   رازفا مرن   مرن اقترا   اقترا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا یرادناتسا   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هامریتدیسررس اب  راداهب  قاروا  لحم  زا.تسا  یشیامندک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  تخادرپ   1401

1101004188000108 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

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

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931688567 یتسپ :  دک  مالیا ،  یرادناتسا  یقودص - دیهش  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33354592-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 هامریتدیسررس   هامریتدیسررس اباب   راداهب   راداهب قاروا   قاروا لحم   لحم زا.تسا   زا.تسا یشیامندک   یشیامندک ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمیم   تخادرپ   تخادرپ

5252
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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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یللملا نیب  یکینورتکلا  یملع  نوتم  لماک  نتم  شورفو  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090401000026 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 : 

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

بتک ویشرآو  یکینورتکلا  همان  نایاپ  ، یملع باتک  لوصف  ، اه هلاقمدولناد  ) یللملا نیب  یکینورتکلا  یملع  لماک  نتم  شورفو  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
021-22485210-09389007436: داژن یمیحر  مناخ  اب  سامترتشیب  تاعالطا  تهج.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

یللملا یللملا نیب   نیب یکینورتکلا   یکینورتکلا یملع   یملع نوتم   نوتم لماک   لماک نتم   نتم شورفو   شورفو نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5353
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ترایز جح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئامرف لصاح  سامت  هرامشاب 64512030  رتشیب  تاعالطا  هبزاین  تروصرد  تسویپ  لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
افماس هناماس  ینابیتشپ  - 

تعاس  رفن  نازیم 500  هب  ترایز  جح و  نامزاس  هب  قلعتم  افماس  هناماس  هعسوت  - 
1101010064000058 زاین :  هرامش 

ترایز جح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457814566 یتسپ :  دک  ترایز ،  جح و  نامزاس  یکدور  شبن  یدازآ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64512235-021  ، 64511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66582130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

افماس افماس هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5454
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیوپریش 2019 رتسب  رب  ینبم  تفاسورکیام  بو  تحت  هژورپ  تیریدم  هناماس  یزاس  یشرافس  یزاس و  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001696 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شزادرپ یاهراکهار  هدننک  هضرع  عجرم  هداد  دنمشوه  شزادرپ  یاهراکهار  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 1  یسراف  تنیوپریش  رارقتسا   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
هداد دنمشوه 
هتسب 1 دادعت : 

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

یتسویپ تامدخ  حرش  قبط  تنیوپریش 2019  رتسب  رب  ینبم  تفاسورکیام  بو  تحت  هژورپ  تیریدم  هناماس  یزاس  یشرافس  یزاس و  هدایپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تساوخرد دروم 

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

88466034-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یا  هقطنم  بآ  یماهس  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 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5964628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  ناغم  یبآ  قرب  هاگ  ورین  دنمشوه  متسیس  هب  طوبرم  یراکسا  دراه  یزادنا  هار  بصن و  یراک  پوکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001292000053 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/10 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قبط  ناغم  یبآ  قرب  هاگ  ورین  دنمشوه  متسیس  هب  طوبرم  یراکسا  دراه  یزادنا  هار  بصن و  یراک  پوکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619667691 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  شترا ، نادیم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31746540-045  ، 33710001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33714210-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

201920 19 تنیوپریش   تنیوپریش رتسب   رتسب ربرب   ینبم   ینبم تفاسورکیام   تفاسورکیام بوبو   تحت   تحت هژورپ   هژورپ تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزاس   یزاس یشرافس   یشرافس وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 5555

یبآ یبآ قرب   قرب هاگورین   هاگورین دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم یراکسا   یراکسا دراه   دراه یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یراک   یراک پوکسا   پوکسا ناونع : : ناونع 5656
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا5964476 یروآ  نف  تازیهجت  هحفص 39)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

5963035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0106148001  هرامش  یرتویپماک ) متسیس   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985006455 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  قیقد  رازبا  رترب  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   BK7103 لدم تخوس  نزاخم  لرتنک  یریگ و  هزادنا  جنس  حطس  لماک  درب  ردام  الاک :  مان 
قیقد رازبا  رترب 

تس 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AV3200SU لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
موسکا ناژوف 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یناخترف یدارم  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   RICOH/NRG یتراجت مان   MP7001 لدم رنکسا  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ وو   یپک   یپک هراک   هراک دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد رنکسا -  -  رنکسا روتینام -  -  روتینام تخوس -  -  تخوس نزاخم   نزاخم لرتنک   لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا جنس   جنس حطس   حطس لماک   لماک درب   درب ردام   ردام ناونع : : ناونع 5757
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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 23 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

6EP3337-8SB00-0AY0 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سنمیز زاف  کت  هیذغت 40A و  عبنم 

1101097224000149 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

لرتنک و قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6EP1337-3BA00 لدم  A 40 نایرج تدش   V 24 ژاتلو یکیرتکلا  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هدیا قیقد  رازبا 
ددع 4 دادعت : 

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

6EP3337-8SB00-0AY0 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سنمیز زاف  کت  هیذغت 40A و  عبنم 

ظاحل هدوزفا  شزرارب  تایلام  نودب  روتکافشیپ  دشاب ، خساپ  همیمض  لیوحت  نامز  ینف و  داهنشیپ  هب  طوبرم  کرادم  نینچمه  هام  کی  لیوحت  نامز  رثکادح  هجوت :
.ددرک

ماهبا 07731313525 عفر 

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز زاف   زاف کتکت   وو     4040 AA  هیذغت هیذغت عبنم   عبنم   66 EP3337-8SB00 -0AY0EP3337-8SB00 -0AY0 ناونع : : ناونع 5858
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150921 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امد هدننک  لرتنک  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/02 نایاپ :  خیرات 

:: 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

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 23 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لحم  رد  زادنا ی  هار  بصن و  تفایرد و  لاسرا و  هنیزه   ) کت نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  راهچ  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .( دشابیم راکنامیپ  هدهع 

1101093985006475 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راکنامیپ هدهع  هب  لحم  رد  زادنا ی  هار  بصن و  تفایرد و  لاسرا و  هنیزه   ) کت نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  راهچ  یزادنا  هار  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( دشابیم

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5959

هبهب لحم   لحم ردرد   زادنا  یی   زادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه  ) ) کتکت نبنب   لدم   لدم یالپوس   یالپوس دلیف   دلیف ویارد   ویارد ددع   ددع راهچ   راهچ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
 .(  .( دشابیم دشابیم راکنامیپ   راکنامیپ هدهع   هدهع

6060
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رشالف رشالف ریژآ   ریژآ یتشن -  -  یتشن نایرج   نایرج تظافح   تظافح روسنس   روسنس شاعترا -  -  شاعترا لوژام   لوژام دود -  -  دود روتکتد   روتکتد قرب -  -  قرب میس   میس لاتیجید -  -  لاتیجید رگشیامن   رگشیامن اباب   یرزیل   یرزیل امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
هکبش هکبش تحت   تحت بآبآ   یتشن   یتشن گنیروتینام   گنیروتینام دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس   I /OI /O تومیر   تومیر گنیروتینام -  -  گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ

6161
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ههامود تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  گنیروتینام  تازیهجت   P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000444 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   fire laser 2KM-1CH لدم لاتیجید  رگشیامن  اب  یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا  هعسوت  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
لباک عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  لوط  هرقرق   mm^2 2 عطقم حطس   V 100 ژاتلو  PVC قیاع سنج  یسم  یداه  سنج   AVSS دیرگ قرب  میس  الاک :  مان 

نامرک
رتم 40 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN547120 لدم دود  روتکتد  الاک :  مان 

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

عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  ییاجباج  شاعترا  لوژام  الاک :  مان 
سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 

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

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 33573  کیتاموتا  دیلک  نیمز  یتشن  نایرج  تظافح  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
ایشرپ رترب  ناراک  ءافطا  هدننک  هضرع  عجرم   KLAXON یتراجت مان  لدم 501-980-18  یناشن  شتآ  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 

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

ادلی نیرآ  دالوف  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  قرب  ولبات   IGR35F لدم جنس  تبوطر  یکیتسالپ  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
دیما تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  دیما  یتراجت  مان   TSM-3000 لدم  MPEG TS یاه لانگیس  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

انرب یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ماسارف  یتراجت  مان   BTE-5NL-WLeakage لدم هکبش  تحت  بآ  یتشن  گنیروتینام  دنمشوه  هناماس   I/O تومیر الاک :  مان 
کیرتکلا حارط 

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

PROTECTO هدنزاس عجرم   PROTECTO WIRE یتراجت مان  یرتم  هرقرق   PHSC-190EPC88 لدم قیرح  مالعا  متسیس  تهج   LHD یلباک روتکتد  الاک :  مان 
نامقل تعنص  قرب  هدننک  هضرع  عجرم   WIRE

رتم 2 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

توا کال  هلر  هاگتسد  دیرخ 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000268 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

توا توا کالکال   هلر   هلر هاگتسد   هاگتسد   100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5964194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامیپاوه یریگتخوس  رد  high high level alarm و high level alarm متسیس بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091781000314 زاین :  هرامش 

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

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دادرارق لیاف  - راک حرش   – گربودریداقم تروص  تسویپ (  کرادم  هب  هجوت  اب  قوف  حرط  ماجنا  یارب  عوطقم  تروصب  ار  دوخ  یداهنشیپ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  دنا ) هدش  ءاضماو  رهم  الک  هک  هطوبرم  کرادم  مامضناب  () یراکنامیپ ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هارمهب 

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

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  قبط   ICP یاه تراک  ; دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000269 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   ICP DAS CO. LTD هدنزاس عجرم   ICP DAS یتراجت مان   PCI 2012 لدم لاتیجید  گولانآ و  لدبم  دربراک  هعطق  رلرتنک  تراک  الاک :  مان 

یناماس هجاوخ  کباب  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 5 دادعت : 

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

تسیمازلا مالعتسا  دانسا  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامیپاوه ییامیپاوه یریگتخوس   یریگتخوس ردرد   high high level alarmhigh high level alarm  وو   high level alarmhigh level alarm  متسیس متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 6363

ICPICP  یاه یاه تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 143 ھحفص 45 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wu3wpt6x4a8dv?user=37505&ntc=5964194
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5964194?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/py5mf2bhzxkrz?user=37505&ntc=5964325
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5964325?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

مالعتسا دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

96 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/0214:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 09:00:001401/09/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964476 :: هرازه هرازه :: 1401/09/0311:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروآ  نف  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: 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 دقافیبناج  یاههاگتسد  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  3
هبتر دقافتاموزلم  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  4

هبتر دقافیرتشم  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  5
هبتر دقافاوتحم  لماح  یاهرازفا  مرن  یرازفا و  مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  6

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

هبتر دقافیتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  9
هبتر دقافتاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  10

هبتر دقافتاطابترا  تاعالطا و  یروانف  یکیتامروفنا ، یاهحرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  11
هبتر دقافینابیتشپ  تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  12

دقافشهوژپ ر شزومآ و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  13

تفه  هقطنم  یرادرهش  یماصتعا  نیورپ  هارراهچ  شبن  یمالسا  یروهمج  راولب  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131294786 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

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

تاعالطا تاعالطا یروآ   یروآ نفنف   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565
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یوضر ناسارخ  ناتسا  نامرد  تیریدم  راوزبس -  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رلکنیرپسا  ) تاموتا قیرح  افطا  متسیس  بصن  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا زاین  دروم  یناریا  یالاک  عون  نیرتهب 

ددرگ هئارا  دیاب  یناشن  شتآ  هیدات 
دشابیم تسویپ  اه  هشقن 

1101091189000004 زاین :  هرامش 
راوزبس کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

ریش ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ریش  ناریا  یتراجت  مان   IS-237 لدم  in 1/2 زیاس یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( رلکنیرپسا  ) تاموتا قیرح  افطا  بصن  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا زاین  دروم  یناریا  یالاک  عون  نیرتهب 

دوش هئارا  هدننک  نیمات  طسوت  دیاب  نایاپ  رد  یناشن  شتآ  هیدات 
دشابیم تسویپ  اه  هشقن 

دشابیم تسویپ  زین  بصن  یحارط و  تامازلا 
بسن یسایق  سامت 09155719088 

9613945935 یتسپ :  دک  بئاص ،  نابایخ  شبن  یلامش -  یفشاک  نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44221103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44221035-051 :: 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

دیاب دیاب یناشن   یناشن شتآ   شتآ هیدات   هیدات تسا   تسا زاین   زاین دروم   دروم یناریا   یناریا یالاک   یالاک عون   عون نیرتهب   نیرتهب رلکنیرپسا ) ) رلکنیرپسا  ) ) تاموتا تاموتا قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ اهاه   هشقن   هشقن ددرگ   ددرگ هئارا   هئارا

6666
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نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات ینامرد  زکارم  کیتاموتا  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  بصن  دیرخ و  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم ،  تامدخ  ماجنا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1101050113000013 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دحاو 4 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516795547 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هناخ  هدزیس  یلعوب  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38343019-081  ، 38261026-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38278330-081 :: 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

ینامرد ینامرد زکارم   زکارم کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ربرب   تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط هرواشم ،  ،  هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6767
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ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001121000175 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گرب امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق  سپس  هعلاطم  امتح  ار  مزاول  تساوخرد  تسیل  لودج  ریز  تاحیضوت  یمامت  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق   ) تسویپ رد  تسیل  اب  قباطم  - 

) ددرگ تسویپو  لیمکت  تسویپ  رد  مالعتسا 
یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک رظن  دروم  یالاک  اب  تریاغم  دوجو  تروص  رد  ددرگ و  ماجنا  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  الاک  لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  یناریا و  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ و  لاسرا  ددجم  یتسیاب  دوش و  یم  هداد  تدوع 

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

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

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6868
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دزی یقودص  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ لیمکت  هعلاطم و  تسویپ  تسیل  امتح  - تسه تسویپ  تسیل  یاراد  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - یدود روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090217000290 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   EVERDAY هدنزاس عجرم   EA-323-2HL لدم یناشن  شتآ  دربراک  یدود  یترارح و  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 300 دادعت : 

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

تقد اب  دراوم  همه  - ددرگ لیمکت  هعلاطم و  تسویپ  تسیل  امتح  - تسه تسویپ  تسیل  یاراد  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - یدود روتکتد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هعالطم 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8224000-035  ، 38224000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38224100-035 :: 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

ددرگ ددرگ لیمکت   لیمکت وو   هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل امتح   امتح -- تسه تسه تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل یاراد   یاراد -- هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   -- یدود یدود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6969
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هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  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 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنسزاگ زیس ، یناشن  شتآ  شکتسد  اوازاک ، لدم  یناشن  شتآ  یتایلمع  همکچ  ، دوه اب  هارمه  یناشن  شتآ  هالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003754000024 زاین :  هرامش 

هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کدی ناجنز  نایوپ  هر  هدننک  هضرع  عجرم   DNA یتراجت مان   MOBY لدم قیرح  دض  یناشن  شتآ  هالک  الاک :  مان 

ددع 19 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

ناراک زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   BW هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   MICRODOCK II لدم یناشن  شتآ  جنسزاگ  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 
بونج دیراورم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
کالفا تراجت  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   1564420FFP لدم زیاس  یرف  زوسن  فایلا  سنج  یناشن  شتآ  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 19 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   ROSENBAUER هدنزاس عجرم   ROSENBAUER یتراجت مان  یتفج  هبعج 1   BOROS B1 لدم زیاس 43  یمرچ  یناشن  شتآ  همکچ  الاک :  مان 
نیشام تعنص  رادهار  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا 

تفج 19 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  ردنب )  HSE دحاو رظان (  دات  زا  سپ  تخادرپ  دشاب ، دیاب  تسیل  قبط  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7971945699 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  هرادا  هگنلردنب -  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44242844-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44245182-076 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روسنس5964027 شاعترا -  لوژام  دود -  روتکتد  قرب -  میس  لاتیجید -  رگشیامن  اب  یرزیل  امد  روسنس 
I/O تومیر گنیروتینام -  هاگتسد  یناشن -  شتآ  رشالف  ریژآ  یتشن -  نایرج  تظافح 

هکبش تحت  بآ  یتشن  گنیروتینام  دنمشوه  هناماس 

هحفص 39) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ییامیپاوه5964194 یریگتخوس  رد  high high level alarm و high level alarm متسیس هحفص 39)بصن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3030   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نویساربیلاک نویساربیلاک هاگتسد   هاگتسد زیس ، ، زیس یناشن   یناشن شتآ   شتآ شکتسد   شکتسد اوازاک ، ، اوازاک لدم   لدم یناشن   یناشن شتآ   شتآ یتایلمع   یتایلمع همکچ   همکچ ،، دوه دوه اباب   هارمه   هارمه یناشن   یناشن شتآ   شتآ هالک   هالک ناونع : : ناونع
یناشن یناشن شتآ   شتآ جنسزاگ   جنسزاگ

7070
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000283 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 7171
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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5962962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10   port 8 هکبش اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000221 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیمزرس داسوین  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco یتراجت مان   WS-8 PORT لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  هدش  یرادیرخ  یالاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

یراک زور  یط 30  هطوبرم  سانشراک  دات  لاسرا و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ظاحل ظاحل یداهنشیپ   یداهنشیپ غلبم   غلبم تروص   تروص نیا   نیا ریغ   ریغ ردرد   ددرگ   ددرگ تسویپ   تسویپ تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ هگرب   هگرب افطل   افطل ددع   ددع   1010 دادعت   دادعت   portport   88 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
دشدش دهاوخن   دهاوخن
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ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  گنیجیپ  هدنریگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000556 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مایپ هدننک  هضرع  عجرم   VONAMIC هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   VONAMIC یتراجت مان   VIPCOS لدم ماکرتنیا  گنیجیپ و  رادشه  متسیس  الاک :  مان 

اگلب رتسگ 
هاگتسد 30 دادعت : 

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

 . دشاب یم  یمازلا  روتکاف  سیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا کرمگ   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VIPCOSVIPCOS لدم   لدم ماکرتنیا   ماکرتنیا وو   گنیجیپ   گنیجیپ رادشه   رادشه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7373

اتید اتید چیئوس   چیئوس یرزیار -  -  یرزیار قرب   قرب گنیکنارت   گنیکنارت - -   UTPUTP  هکبش هکبش لباک   لباک یراوید - - یراوید قرب   قرب زیرپ   زیرپ ییاوه - - ییاوه قرب   قرب لباک   لباک ساسا -  -  یپیپ   ویوی   ژراش   ژراش لباق   لباق یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع
هکبش هکبش
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لیمکت و تسویپ  لیاف  امزلا  تسویپ  لیاف  رد  هدش  دیق  دراوم  هیلک  یزادنا و  هار  بصن  یشک  لباک  هارمهب  هباشم  یاهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یرازگراب  اددجم  تمیق  زیر  اب 

1101003004000216 زاین :  هرامش 
ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یرطاب  ناهاپس  یتعنص  عمتجم  هدنزاس  عجرم  سکلویس  یتراجت  مان   V 12 ژاتلو  Ah 100 رپمآ  UT POLE لدم سا  یپ  وی  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
یرطاب ناهاپس  یتعنص  عمتجم  هدننک 

ددع 24 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نیگن لباک  میس  یسم  فاطعنا  لباق  نیگنس  ناشفا  ییاوه  قرب  لباک  الاک :  مان 
فالک 4 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
قناریا یتلادع  یضر  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   MEPA یتراجت مان  لدم 5501.01  یراوید  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

یباراد قداص  هدننک  هضرع  عجرم   u61001 لدم  m 100 لوط  UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
لاتیژ هدنزاس  عجرم  هزیناولاگ  سنج  ددع  هظفحم 3  دادعت  یرتم  لوط  یرتم  عطقم  داعبا  یرزیار  قرب  گنیکنارت  الاک :  مان 

رتم 200 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   POWERCONNECTx1018 لدم  RACKMOUNT هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 
DELL COMPANY هدنزاس

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رود زا  مرتحم  ناگدننک  نیمات  تسویپ  لیاف  یرازگراب  مدع  تروص  رد  نامزاس  نیا  ینف  سانشراک  دیئات  زا  سپ  یراک  زور  ادودح 40 باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دنهاوخ  فذح  تباقر 

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992013-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم یاقآ  یگنهامه  .تسویپ  لیاف  قباطم  طیارش   . نیالنآ سنسیال  هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسدکی  زایندروم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
83702507 شورس

1101092119000068 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم راکهار  زیر  هیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-60F هنایار هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

روتکاف هئارا  لیوحت و  زا  دعب  هام  کی  ات  باسح  هیوست.هدننک  نیمات  اب  ینوناق  تاروسک  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک.نارهت  زا  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم رداص  دقن  کچ  یمسر 

1599845318 یتسپ :  دک  نامتخاس 290 ،  ینرق  دبهپس  عطاقت  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83702056-021  ، 88803876-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88808665-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 7575
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  دیرخ.ربتعم  یلصا و  یتناراگ.لانیجروا  الاک  .DGS-1008A تیاباگیگ کنیل  ید  تروپ  چوس 8 ددع  10 .هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام کی  هیوست.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  .IT دات

1101090614001129 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هکبش نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   D-LINK هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-LINK یتراجت مان   DGS1016D لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ناتسزوخ

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ .IT دات زا  سپ  دیرخ.ربتعم  یلصا و  یتناراگ.لانیجروا  الاک  .DGS-1008A تیاباگیگ کنیل  ید  تروپ  چوس 8 ددع  10 .هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام کی  هیوست.ددرگ  همیمض  روتکاف 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا سپسپ   دیرخ.ربتعم   دیرخ.ربتعم وو   یلصا   یلصا یتناراگ.لانیجروا   یتناراگ.لانیجروا الاک   الاک ..DGS- 1008ADGS- 1008A تیاباگیگ تیاباگیگ کنیل   کنیل یدید   تروپ   تروپ 88 چوس   چوس ددع   ددع 1010 .هباشم .هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ههام ههام کیکی   هیوست.ددرگ   هیوست.ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ..ITIT دات   دات
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ینآرق فراعم  مولع و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MikroTik RB1100AHx4 لدم کیتورکیم  دربرتور  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092773000032 زاین :  هرامش 

ینآرق فراعم  مولع و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB1100AHx4 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف سامت  ناریلد  یاقآ  هرامش 09127583668  اب  رتشیب  تاحیضوت  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719154436 یتسپ :  دک  میرک ،  نآرق  فراعم  مولع و  هاگشناد  یمثیم - دیهش  نابایخ  دمحا - هدازماما  بنج  دادرخ - راولب 15  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37604070-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37604056-025 :: 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 یتفن  یاه  هنایاپ  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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم   WS-C3750X-24S-S تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002499 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750X-24S-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 7777

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ تسویپ  تسویپ و  ءاهب  مالعتسا  اب  قباطم  یرازفا  تخس  لاوریاف  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092409000241 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE-1000D یتراجت مان   FG-1000D لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

بونج
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نآ تسویپ  تسویپ و  ءاهب  مالعتسا  اب  قباطم  یرازفا  تخس  لاوریاف  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یرون ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000827 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  هطوحم  یاه  نامتخاس  یراک  هدنک   ) لماش یزادنا  هار  بصن و  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیم  ههام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشخرد 09916079893 یاقا  سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

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

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

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   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153858 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
c3850-nm-2-10g لدم وکسیس  لوژام  تراک  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/01 نایاپ :  خیرات 

:: 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

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف .یرون   .یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 8080

c3850-nm-2 - 10gc3850-nm-2 - 10g لدم   لدم وکسیس   وکسیس لوژام   لوژام تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 143 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ekh56vpgxay85?user=37505&ntc=5963609
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5963609?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lnabq398hefk2?user=37505&ntc=5963791
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5963791?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/167/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/8/28   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

rtn950a یواوه  radio کنیلود دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000376 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSL6000 ULTRIUM 960 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

33967593 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

rtn950artn950a یواوه   یواوه   radioradio  کنیلود کنیلود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SWitch cisco WS-C2960G-24TC-L تسویپ حرشب  هاگتسد  دادعت 5  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000652 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورفاب لمح  هنیزهدشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  زاین و  یلک  حرش  هب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابعش  09176254014 ینف تاعالطا  تساروتکاف  لصاوالاک  تفایرد  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 تسا  هژیو  هقطنم  یزکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم  تسا 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SWitch c isco WS-C2960G-24TC-LSWitch c isco WS-C2960G-24TC-L تسویپ   تسویپ حرشب   حرشب هاگتسد   هاگتسد   55 دادعت   دادعت هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8484
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO CATALYST 2960 – X24 GIG POE , 370W , 4X 1G SFP, LAN BASE (WS-C2960X - 24PS-L) تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(ORGINAL-NEW

1101090049003213 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-401UK KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

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

CISCO CATALYST 2960 – X24 GIG POE , 370W , 4X 1G SFP, LAN BASE (WS-C2960X - 24PS-L) (ORGINAL-NEW :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 46624106 یاقآ  سانشراک  تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا 

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

CISCO CATALYST 2960  CISCO CATALYST 2960  – X24 GIG  X24 GIG POE ,  370W ,  4X 1G SFP,  LAN BASE POE ,  370W ,  4X 1G SFP,  LAN BASE (WS-C2960X -  24PS-L)(WS-C2960X -  24PS-L) ناونع : : ناونع
(ORGINAL-NEW(ORGINAL-NEW

8585
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اردص دیدج  رهش  نارمع   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CCR1009-7G-1C-1S+PC کیتورکیم رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001041000056 زاین :  هرامش 

اردص دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-WR542G لدم هنایار  عون  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداجس  سدنهم  ینف 09172103950  تالاوس  تهج  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
CCR1009-7G-1C-1S+PC کیتورکیم رتور  یلصا  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا 

7199839631 یتسپ :  دک  اند ،  نابایخ  شناد  راولب  اردص -  دیدج  رهش  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410474-071  ، 36411979-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36410476-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

za.tci.ir :: عبنم خروم 1401/9/5عبنم هبنش  زور  تعاس 16   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964264 :: هرازه هرازه خروم 1401/9/6دکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رادیق نکسم  کناب  هدنبادخ و  نکسم  داینب  یرونربیف  یشک  لباک  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - ناجنز هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  تارادا -  عمتجم  ناجنز -   :: سردآ سردآ

02433122135 :: 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

CCR1009-7G- 1C- 1S+PCCCR1009-7G- 1C- 1S+PC  کیتورکیم کیتورکیم رتور   رتور ناونع : : ناونع 8686

نکسم نکسم داینب   داینب یرونربیف   یرونربیف یشک   یشک لباک   لباک تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8787
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زیربت انیس  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  هدنشورف  هدهع  رب  زکرم  ات  لمح  هنیزه  ههام  یتخادرپ 5  فیدر  رد 26  یتسویپ  تاصخشم  قبط  هکبش  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش تبث 

1101030201000208 زاین :  هرامش 
زیربت انیس  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  کر  ینیم  لدم   cm 45 قمع  U 9 عافترا تباث  لغب  لنپ  یراوید   in 19 درادناتسا کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یرادا  تعاس  یرونا 04135498600  یاقآ  کیتامروفنا  لوسم  اب  لاوس  هنوگ  ره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5163639889 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  نالارامو  ظفاح  هارراهچ  نیبام  یدازآ  نابایخ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35498417-041  ، 35412101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35412151-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحم و  راهچ  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5964324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس زاین  دروم  یا  هنایار  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000049000175 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  LHG5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613111 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254804-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226919-038 :: 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

درادناتسا درادناتسا کرکر   ناونع : : ناونع 8888

نامزاس نامزاس زاین   زاین دروم   دروم یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یپ5962967 یا  ددع  گم و 30  تنرتنیا 10 دناب  هحفص 26)یانهپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5963011 رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 82)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بآ5963441 نایغط  لیس ،   ، ناشف شتآ  هلزلز ، راجفنا ،  ، هقعاص  ، یزوس شتآ  لماش  کالما  هحفص 26)همیب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینتبم5963467 ( ITSM  ) تاعالطا یروانف  تامدخ  تیریدم  رازفا  مرن  ینابیتشپ و ...  رارقتسا ، ، نیمأت
ITIL4 بوچراچ رب 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هبعش5963495 یتظافح  متسیس  هکبش  تخاسریز  یارجا  حلاصم و  هیهت  هژورپ  هحفص 82)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا5963855 یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ  لاترپ  یزاس  هدایپ  هحفص 26)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکسا5963948 رپسک  سوریو  یتنآ  ناونع   DVD رازفا مرن  هحفص 26)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ5964075 کالپ  یتراظن  یتینما و  یاه  نیبرود  هحفص 67)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5964325ICP یاه تراک  هحفص 39)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

افماس5964460 هناماس  هحفص 26)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5964476 یروآ  نف  تازیهجت  هحفص 39)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 23 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SPM روتارنژ رگشیامن  ددع  کی  یراسزاب  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006476 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  زیهجت  تفایرد  لاسرا و  هنیزه   ) SPM روتارنژ رگشیامن  ددع  کی  یراسزاب  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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 مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5962923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SPMSPM  روتارنژ روتارنژ رگشیامن   رگشیامن ددع   ددع کیکی   یراسزاب   یراسزاب وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9090

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یگدننار ییامنهار و  مئالع  ولبات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000214 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502004702   40x40 cm زیاس یرفسف  شلف  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس عبرم  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
یزکرم نازاس  نیژد  هدننک  هضرع  عجرم   60x0/15 cm زیاس لکش  هریاد  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

یزکرم نازاس  نیژد  هدننک  هضرع  عجرم   50x14 cm زیاس امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
جدننس ولبات  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   14x54 cm زیاس لیطتسم  لکش  امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

جدننس ولبات  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   45x60 cm زیاس لیطتسم  لکش  امن  تهج  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
جدننس ولبات  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نادنکوج یبجر  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   ARRI یتراجت مان   cm 35 زیاس درادناتسا  رطخ  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
جدننس ولبات  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 75 زیاس ثلثم  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   m^2 1 زیاس عبرم  لکش  یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ غلبم  لک  دصرد  غلبم 10  مالعتسا  هدنرب  زا  - دشاب یم  نامزاس  یزکرم  رابنا  رد  قوف  مالقا  لیوحت  .ددرگ  مادقا  یتسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 04131351129-3152-1151-3154 یاه  هرامش.دش  دهاوخ  ذخا  نیمضت 

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31351318-041  ، 3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.لاتیجید هناخ  کت  امنهار  غارچ  لماک .  یزادنا  هار  بصن و  اب  هارراهچ  ود  یارب  ییامنهار  غارچ  لماک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092750000029 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  جونهک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   LED یرون متسیس   cm 20 زیاس  ABS سنج درز  هناخ  ود  باقن  مین  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

جونهک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اجکی یزادنا  هار  بصن و  زا  سپ  یقبام  تخادرپ  دصرد  حلاصم 25  هیلخت  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7881953377 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  راولب  جونهک  جونهک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43203012-034  ، 43232111-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43232111-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.لاتیجید .لاتیجید هناخ   هناخ کتکت   امنهار   امنهار غارچ   غارچ لماک .  .  لماک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   هارراهچ   هارراهچ ودود   یارب   یارب ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ لماک   لماک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

5963366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دروآرب  تاصخشم و  تادنتسم و  قبط  گنربش ) دیرخ   ) فده هیلقن  هلیسو  یزاسراکشآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001551000051 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یلقداژن دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   m 20 رادقم یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 0/61 ضرع  HW3202 لدم درز  گنربش  الاک :  مان 

لور 3000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یلقداژن دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   m 45 رادقم یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 1/22 ضرع  HW1202 لدم یروبنز  هنال  درز  گنربش  الاک :  مان 
لور 200 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
یمتسر رلیرت  ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا   RMR هدنزاس عجرم  یلور  هتسب   mm 50/8 زیاس درز  گنربش  الاک :  مان 

لور 150 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   4500x122 cm زیاس  B.803 دک یکیفارت  دیفس  گنربش  الاک :  مان 
ددع 1200 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تایلام همیب و  و   . درگ هیممض  تادنتسم  هارمه  هب  تکرش  کرادم  هیلک  انمض  دنک  اضما  رهم و  لیمکت و  ار  تمیق  داهنشیپ  گرب  امتح  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت   09132952153 هارمه هرامش  هب  یماما  هدزاود  یاقآ  اب  ییامنهار  هب  زاین  تروص  رد  .ددرگیم  لامعا  نیناوق  قبط 

 : یتسپ دک   ، 7618437417 یتسپدک :  رجف   یشزرو  هاگشاب  یوربور  نهآهار - لپ  زا  دعب  یمالسا - یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7618437417

32614794-034  ، 32613797-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32614793-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( گنربش گنربش دیرخ   دیرخ  ) ) فده فده هیلقن   هیلقن هلیسو   هلیسو یزاسراکشآ   یزاسراکشآ ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشاب یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  تاحیضوت  قبط  یسرپ  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050145000015 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تشاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نوتب مرف  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   400x500 mm یسرپ لودج  الاک :  مان 

ددع 2600 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

داگراساپ یناک  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   45x50x12 cm زیاس ینتب  یسرپ  ویناک  لودج  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
تشاب رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک لحم  رد  لیوحت  ویناک 40*50  یسرپ  لودج  یسرپ 45*50و  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7588139469 یتسپ :  دک  تشاب ،  رهش  تشاب ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622283-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622442-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هچرد یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش یکیفارت  مئالع  تازیهجت و  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093056000016 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هچرد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یلاخ ولبات  الاک :  مان 

ددع 941 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لودج  حرش  هب  یرهش  یکیفارت  تازیهجت  ولبات و  ملق   31 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8431954371 یتسپ :  دک  یوفص ،  باون  دیهش  یادتبا خ  هچرد  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33762045-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33756100-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرپ یسرپ لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

یرهش یرهش یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع وو   تازیهجت   تازیهجت ولبات   ولبات 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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روباشین ناتسرهش  ولیج  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاس دشاب و  هتشاد  تریاغم  تسیل  اب  تاداهنشیپ  هب  تسویپ  تسیل  قبط  ناوخ  کالپ  یتراظن  یتینما و  یاه  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هگید  یاه  دنرب 

1101098081000002 زاین :  هرامش 
روباشین ناتسرهش  ولیج  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هگید یاه  دنرب  ریاس  دشاب و  هتشاد  تریاغم  تسیل  اب  تاداهنشیپ  هب  تسویپ  تسیل  قبط  ناوخ  کالپ  یتراظن  یتینما و  یاه  نیبرود  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت 

9317133451 یتسپ :  دک  ولیج ،  یاتسور  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43328987-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ یتراظن   یتراظن وو   یتینما   یتینما یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اضرهش یرادرهش   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  لمح  هیارک  / تسویپ لیاف  حرش  طیارش  هب  هجوت  اب  اضرهش  ریهاشم  سیدرس  ددع  بصن 7 ارجا و  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  هئارا  / یهگآ

1101093603000184 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رد  اضرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
اضرهش رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف هئارا  / یهگآ هدنرب  هدهعرب  لمح  هیارک  / تسویپ لیاف  حرش  طیارش  هب  هجوت  اب  اضرهش  ریهاشم  سیدرس  ددع  بصن 7 ارجا و  تخاس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا

8614813111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یرادرهش  هار  راهچ  هر )  ) یتشهب دیهش  نابایخ  اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53222886-031  ، 53222888-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53223131-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریهاشم ریهاشم سیدرس   سیدرس ددع   ددع بصن  77 بصن وو   ارجا   ارجا وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کشمیدنا قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک 5403201001 روتسد  هدنکارپ )  طاقن  کشمیدنا ( رباعم  ییانشور  هنیهب  حالصا و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  ءاضما و  لیمکت ،  تمیق  داهنشیپ  لودج  نینچمه  تسویپ و  دانسا 

1101094558000096 زاین :  هرامش 
کشمیدنا قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

راک 5403201001 روتسد  هدنکارپ )  طاقن  کشمیدنا ( رباعم  ییانشور  هنیهب  حالصا و  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  ءاضما و  لیمکت ،  تمیق  داهنشیپ  لودج  نینچمه  تسویپ و  دانسا 

6481818966 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  بنج  بالقنا  هداج  کشمیدنا -  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42630013-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42630013-061 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغلامش هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب  ) یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ناتسکات  نهآ  هار  هاگتسیا  یوکس  هب  جورخو  دورو  یاهبرد  متسیس  حالصا  هژورپ  -- 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یروتکاف تروص 

1101001531000052 زاین :  هرامش 
برغلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( یروتکاف تروص  هب   ) یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ناتسکات  نهآ  هار  هاگتسیا  یوکس  هب  جورخو  دورو  یاهبرد  متسیس  حالصا  هژورپ  -- 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگرابو  لیمکت  امتح  تمیق  داهنشیپ  لودجو  دشابیم  یراک  هتفه  کی  راک  ماجنا  تدم  -2

دیریگب سامت  یدوسن  سدنهم  هرامش 09102039742  اب  -3

4516913791 یتسپ :  دک  برغلامش ،  هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا  یبونج -  یدعس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33112394-024  ، 33327071-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322375-024 :: 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

نهآ نهآ هار   هار هاگتسیا   هاگتسیا یوکس   یوکس هبهب   جورخو   جورخو دورو   دورو یاهبرد   یاهبرد متسیس   متسیس حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغلامش هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب   ) یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هنایم  نهآ  هار  هاگتسیا  یوکس  هب  جورخو  دورو  یاهبرد  متسیس  حالصا  هژورپ  -- 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یروتکاف

1101001531000051 زاین :  هرامش 
برغلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( یروتکاف تروص  هب   ) یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هنایم  نهآ  هار  هاگتسیا  یوکس  هب  جورخو  دورو  یاهبرد  متسیس  حالصا  هژورپ  -- 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگرابو  لیمکت  امتح  تمیق  داهنشیپ  لودجو  دشابیم  یراک  هتفه  کی  راک  ماجنا  تدم  -2

دیریگب سامت  یدوسن  سدنهم  هرامش 09102039742  اب  -3

4516913791 یتسپ :  دک  برغلامش ،  هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا  یبونج -  یدعس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33112394-024  ، 33327071-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322375-024 :: 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

نهآ نهآ هار   هار هاگتسیا   هاگتسیا یوکس   یوکس هبهب   جورخ   جورخ وو   دورو   دورو یاهبرد   یاهبرد متسیس   متسیس حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوت بصناب  هارمه  تالآ  قاری  اب  هروتوم  ود  هغیت 100 ، اب  رتم  یتناس  داعبا 410*400  هب  راد  تومیر  یقرب  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ طیارش  حرش و  قبط.هدنشورف 

1101001034004642 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   4x2/5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ.تسا  زاین  دروم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  الاک  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764708-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

راد راد تومیر   تومیر یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد 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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مالیا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددعوددراد رظنرد  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ابدیامن یرادیرخ  دیاس  روتوماب  لماک  بصن  هنیزه  اب  یموینیمولآ  سنجزا  دنوماید  لپود  هغیت  یقرب  هرکرک  برد  ددع  تاحیضوت :
1101092146000019 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
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 2 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاحیضوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیاس روتوماب  لماک  بصن  هنیزه  اب  یموینیمولآ  سنجزا  دنوماید  لپود  هغیت  یقرب  هرکرک  برد  ددعود  دراد  رظنرد  یشزومآ  تنواعم  یکشزپ  مولع  هاگشناد 

لماک تنامض  ابدیامن  یرادیرخ 

6939177143 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  باجنگ  ناب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32227134-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227136-084 :: 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

دیاس دیاس روتوماب   روتوماب لماک   لماک بصن   بصن هنیزه   هنیزه اباب   یموینیمولآ   یموینیمولآ سنجزا   سنجزا دنوماید   دنوماید لپود   لپود هغیت   هغیت یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 102102

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش  یتسویپ  ینف  تاصخشم  اب  یزادنا  هار  بصن و  اب  هارمه  ناوخ  کالپ  یکینورتکلا  یمشچ  دنبهار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداز موصعم  دهاج  یاقآ   09148639427

1101005565000120 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  رهش  نیکشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

انمض.دشابیم هدنرب  صخش  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هیارک  هدوب  ییاراد  همانیهاوگ  هئارا  هب  طونم  دیرخ  روتکاف  رد  هدوزفا  شزرا  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یدقن  دیرخ 

 : یتسپ دک  رهش ،  نیگشم  یرادرهش  نامتخاس  ماما -  نابایخ  رهش -  نیگشم  ناتسرهش  لیبدرا -  ناتسا  رهش ،  نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5661711475

32522021-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520223-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

148166 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148166 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاموتا ییوشک  برد  بصن  هیهت و  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/02 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ یکینورتکلا   یکینورتکلا یمشچ   یمشچ دنبهار   دنبهار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

تاموتا تاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090918000135 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
( ینایم ددع   2 یرانک - ددع   2  ) ددع  4 یا ) هلاب   ) یا هناورپ  ددرت  لرتنک  تیگ  - 

ددع هرهچ 6  صیخشت  هاگتسد  هیاپ 
ددع  6 تشگنا ) رثا  هرهچ و  صیخشت   ) بایغ روضح و  هاگتسد 

هخسن بو 1  تحت  مرفتلپ 
هخسن ددرت 1  لرتنک  متسیسریز 

دادعت شیازفا  رچیف 
شزومآ یزادنا و  هار  بصن و 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
دحاو  1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفریج هاگشناد  رد  هزادنا  هار  بصن و  لیوحت و  دعب  یراک  زور  یط 15  تخادرپ  روتکاف  هئارا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7867155311 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  هداج  رتمولیک 8  تفریج - تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43347705-034  ، 41233000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43347065-034 :: 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

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 105105
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرب تسویپ 5 هب  لرتنک  سسکا  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشمدک  ناریا 

.ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  ساسارب  یداهنشیپ  غلبم 
1101001407000138 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   TT100 لدم هیاپ  هس  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52323114-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: 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

هیاپ هیاپ هسهس   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 106106
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لباز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولیک و 6 روتوم 600  ددع  رتم و 3  برد 62/872  لک 3  دعبا  هب  یا  هرکرک  برد  ددع  یزادنا 3  هار  بصن و  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یطوق 4*4 هخاش 

1101091256000170 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لباز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   4x2/5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یرادنا  هار  بصن و  لمح  هنیزه 

ناریپ 09155449518

دک لباز ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یزکرم _  هبعش  یزرواشک  کناب  یوربور  یسودرف _  نابایخ  لباز _  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9861746151 یتسپ : 

32224444-054  ، 32233800-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32233800-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

66 وو   ولیک   ولیک   600600 روتوم   روتوم ددع   ددع وو  33   رتم   رتم   62/87262/872 برد   برد لکلک  33   دعبا   دعبا هبهب   یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد ددع   ددع یزادنا  33   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
44** یطوق  44 یطوق هخاش   هخاش

107107
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ناتسدرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5962971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  هباشم  دک  ناریا   ، تاقلعتم هارمه  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091416000219 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B30T20F لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6615789181 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یدرورهس -  نادیم  داشرا -  راولب  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33184422-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33184466-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  یارب  تنیالک  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003062000092 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نارگلیلحت شورس  هدننک  هضرع  عجرم   PGTECH یتراجت مان   lavan 160 لدم هکبش  لانرتسکا  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

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

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه دشاب  یم  یمازلا  یمسر  روتکاف  هئارا  تسویپ  تاصخشم  اب  گنیروتینام  قاتا  هتسب  رادم  نیبرود  یارب  تنیالک  ددع  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا   02636182258

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36182258-026  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ، ، تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یارب   یارب تنیالک   تنیالک ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  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 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مب هاگدورف  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000050 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شفنب ناشکهک  یروانف  ابرهک  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   MSA 2060 لدم هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 500 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   NOKIA SIEMENS یتراجت مان   Chassis Assembly W/O Power Module لدم یتارباخم  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 

گنهاشیپ تاطابترا  هکبش  شرتسگ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   N521.663 لدم هکبش  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نموه یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   WR096B لدم  mm 510 عافترا  600x600 mm داعبا تینوی  یراوید 9  رورس  کر  الاک :  مان 
سودرف تراجت 

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

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ناروآون هنیهب  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PBN هدنزاس عجرم   cm 50 یددع یکیتسالپ 1  هتسب   CAT6 UTP لدم دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ناروآون هنیهب  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PBN هدنزاس عجرم   cm 30 یددع یکیتسالپ 1  هتسب   CAT6 UTP لدم دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 1.2TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR16-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ هعلاطم  قیقد  لماک و  روطب  تسویپ  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  همان  دهعت  مرف  روتکاف و  شیپ  یراذگراب 

.دامرف لصاح  سامت  یعیفش  ریم  یاقآ  هرامش 03431266000  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  ییامنهار  هب  زاین  تروص  رد 

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1101 10
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7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: 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

ناتسزوخ ناتسا  لوفزد  نادنز  هرادا   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ENVR-3432 لدم - ریواصت طبض  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4k یجورخ موسکا  لدم  هلاناک  32
1101050286000187 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  لوفزد  نادنز  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   ENVR-3432E-B-R لدم  NVR هکبش تحت  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  هدهع  هب  نادنز  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

.دوش یم  هداد  عوجرم  رظن  دروم  مالقا  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد 
..تسا ههام  ادودح 3  باسح  هیوست 

6463111971 یتسپ :  دک  لوفزد ،  یمومع  بالقنا و  یارسداد  بنج  رتشوش  لوفزد  هداج  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42282182-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42282156-061 :: 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

44kk یجورخ   یجورخ موسکا   موسکا لدم   لدم هلاناک   هلاناک ENVR-3432  32ENVR-3432  32 لدم   لدم -- ریواصت ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دریگیم تروص  اهالاک  هیلک  تیفیک  هیدات  الاک و  لاسرا  زا  دعب  تخادرپ  تسویپ -  دانسا  حرش  هب  مزاول  اب  هارمه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- هدننک نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  -

1101003114000022 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-D355 لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
موسکا

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  ددرگ -  لاسرا  هناماس  تسویپ  هب  اضما  ورهم  لیمکت و  دانسا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413693845 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یتایلامروما  هرادا  ییاراد  یناقلاط خ  خ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223632-028  ، 33223631-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248243-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مزاول مزاول اباب   هارمه   هارمه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12
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یوخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  یوخ  یرادرهش  ود  هقطنم  رد  بصن  تهج   DAHUA نیبرود دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005612000107 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یوخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رتخاب نابات  رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA یتراجت مان   NVR 3216 لدم  CCTV CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات تسا .  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  ای و  در  رد  یرادرهش  تسا .  راک  نازیم  زا  غلبم  دصرد  شهاک 25  ای  شیازفا و  هب  راتخم  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشابیم هریدم  ته  یاضعا  لماعریدم و  تاصخشم  تارغت و  نیرخآ  همانزور  تکرش و  همانساسا  یراذگراب  هب  مزلم  ناگدننک 

5816776111 یتسپ :  دک  یوخ ،  یرادرهش  ییاون  خیش  راولب  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36336661-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36336676-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهالاک و ساسارب  نواعت  هعسوت  کناب  یدرورهس  هبعش  یتظافح  متسیس  هکبش  تخاسریز  یارجا  حلاصم و  هیهت  هژورپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ لودج  رد  جردنم  تامدخ 

1101001415000060 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم ردرد   بصن   بصن تهج   تهج   DAHUADAHUA  نیبرود نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

هبعش هبعش یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1141 14
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زربلا هقطنم  بعش  تیریدم  هپس -  کناب   :: 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 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

5963500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنوسماس دنرب  ینوریب  طیحم  نیبرود  هاگتسد   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

1101004658000037 زاین :  هرامش 
زربلا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

وتکادام ناگرزاب  کالفا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   SCD SEIRIES لدم  dome camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

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

دامرف 09159698328 لصاح  سامت  هنیدوپ  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یجراخ نیبرود  تاصخشم  هدش ، تیالیاه  تمسق  - دشاب یم  رظن  دم  تسویپ  رد  یلاسرا  تاصخشم  قبط  گنوسماس  دنرب  ًافرص 

3158843184 یتسپ :  دک  یلامش ،  هدکشناد  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32743999-026  ، 32407469-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32219547-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

dome cameradome camera هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 115115
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نامرک رنهاب  دیهش  هاگشناد  یکشزپماد  هدکشناد   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهناکم رد  بصن  تهج  تسویپ  لیاف  حرش  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دراد  دصق  رنهاب  دیهش  هاگشناد  یکشزپماد  هدکشناد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرادیرخ  هدکشناد  فلتخم 

1101094064000010 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  دیهش  هاگشناد  یکشزپماد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فلتخم یاهناکم  رد  بصن  تهج  تسویپ  لیاف  حرش  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دراد  دصق  رنهاب  دیهش  هاگشناد  یکشزپماد  هدکشناد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یرادیرخ  هدکشناد 

7616914111 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  هدکشناد  رنهاب ،  دیهش  هاگشناد  شهوژپ ، نادیم  نامرک ،  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6333009-0913  ، 33257447-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257447-034 :: 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

یاهناکم یاهناکم ردرد   بصن   بصن تهج   تهج تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دراد   دراد دصق   دصق رنهاب   رنهاب دیهش   دیهش هاگشناد   هاگشناد یکشزپماد   یکشزپماد هدکشناد   هدکشناد ناونع : : ناونع
.دیامن .دیامن یرادیرخ   یرادیرخ هدکشناد   هدکشناد فلتخم   فلتخم

1161 16
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ناجیمک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  تاحیضوت  رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005141000028 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناجیمک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا لامک  هدننک  هضرع  عجرم  ایکون  یتراجت  مان   E72 لدم لسکیپاگم  نیبرود 5  ثوتولب و  یراد GPS و  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناجیمک رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  تاحیضوت  رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3851775341 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  ناجیمک -  ناجیمک ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5455522-0863  ، 35452274-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35452944-086 :: 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

(( لسکیپاگم لسکیپاگم   55 نیبرود   نیبرود وو   ثوتولب   ثوتولب وو     GPSGPS یراد   یراد هارمه   هارمه نفلت   نفلت رهش (  (  رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17
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تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوهاد نیبرود  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003033000016 زاین :  هرامش 

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانفو  تاطابترا  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
( ددع HFW5842E-ZE-2712-S2 (3 لدم تلاب   IP لسکیپ اگم  نیبرود 8 -1 - 

( ددع HFW-2431-TZS (5 لدم :  IP لسکیپ اگم  نیبرود 4  -2
( ددع HDW2431-EP (20 لدم : ماد  سکیف  IP لسکیپ اگم  نیبرود 4  - 3

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  ربتعم  ههام  یتناراگ 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هاگشهوژپ  لحم  هب  لمح  هنیزه  لمح و 

1439955471 یتسپ :  دک  متسیب ،  نابایخ  زا  دعب  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84977189-021  ، 84977426-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88336456-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوهاد اوهاد نیبرود   نیبرود عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 118118

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   88 تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1191 19
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تسویپ لیاف  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  ددع  تساوخرد 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001602000014 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یلاف نیما  هدننک  هضرع  عجرم   AHD-TVI 2MP لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

یلاف نیما  هدننک  هضرع  عجرم   AHD-TVI 2MP لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  داریه  کینورتکلا  نادرف  هدنزاس  عجرم  مک  یا  یتراجت  مان   AC-GD20F لدم  AHD تلاب لسکیپاگم  هتسب 2  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

داریه کینورتکلا  نادرف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ABLC240E-IVM لدم  HD-Analog -AHD یراوید یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رازفا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ADC2-IF لدم  HD-Analog -AHD یراوید یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ADC240E-IVM لدم  HD-Analog -AHD یراوید یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رازفا

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

رالیگ تعنص  ارای  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   ITEC یتراجت مان   AHD-IT426 IR لدم تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
رالیگ تعنص  ارای  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   ITEC یتراجت مان   AHD-IT526 IR لدم ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  هئارا  نینچمه  دشاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ  هدهع  هب  ....و ) لقن  لمح و  یزادنا ، هار  بصن ، طبترم (  یاه  هنیزه  هیلک  هکنیا  حیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا 

1415793141 یتسپ :  دک  ردنمس پ6 ،  مود ک  روشک خ  ترازو  یوربور  یمطاف  رتکد  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88997619-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88963503-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5964075 کالپ  یتراظن  یتینما و  یاه  نیبرود  هحفص 67)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هقطنم5963365 رد  بصن  تهج   DAHUA نیبرود هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ناریا  همیب   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ریز تاصخشم  اب  دراه  دادعت 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسبرادم نیبرود  هاگتسد   dvr صوصخم شفنب  گنر  تیابارت  تیفرظ 10  اب  لاتیجید  نرتسو  لدم 

1101001323000010 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یایند هدننک  هضرع  عجرم   DATA STORAGE SYSTEM یتراجت مان   QLOGIC SANBOX 5800 لدم  TB 10 تیفرظ هنایار  لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هنبزبس یاه  هداد 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156933753 یتسپ :  دک  نسح ، ) هچوک  ) نیدرورف هچوک 12  بنج  ناسربآ  رذگ  ریز  هب  هدیسرن  رانکیاچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51266699-041  ، 36580697-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36581293-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

dvr :: 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

هنایار5963926 لانرتسکا  زاس  هحفص 93)هریخذ  )  dvrdvr

هنایار هنایار لانرتسکا   لانرتسکا زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 143 ھحفص 93 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kdc3lvtphlluz?user=37505&ntc=5963926
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5963926?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5963011 رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 82)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

59630934k یجورخ موسکا  لدم  هلاناک  ENVR-3432 32 لدم - ریواصت طبض  هحفص 82)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هقطنم5963365 رد  بصن  تهج   DAHUA نیبرود هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روسنس5964027 شاعترا -  لوژام  دود -  روتکتد  قرب -  میس  لاتیجید -  رگشیامن  اب  یرزیل  امد  روسنس 
I/O تومیر گنیروتینام -  هاگتسد  یناشن -  شتآ  رشالف  ریژآ  یتشن -  نایرج  تظافح 

هکبش تحت  بآ  یتشن  گنیروتینام  دنمشوه  هناماس 

هحفص 39) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هیاپ5964326 هس  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5963647 هار  بصن و  اب  هارمه  ناوخ  کالپ  یکینورتکلا  یمشچ  دنبهار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناوخ5964075 کالپ  یتراظن  یتینما و  یاه  نیبرود  هحفص 67)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  " " 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

5962986VIPCOS لدم ماکرتنیا  گنیجیپ و  رادشه  هحفص 51)متسیس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یزادنا5963647 هار  بصن و  اب  هارمه  ناوخ  کالپ  یکینورتکلا  یمشچ  دنبهار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرت5963973 لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هیاپ5964326 هس  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مامح مامح تالآریش   تالآریش ناونع : : ناونع 12 112 1
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مامح تالآریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004634 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رایشوه یرفعج  یقت  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  کنات  شالف  یتراجت  مان   Lit 8 تیفرظ سای  لدم  یراوید  کنات  شالف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نادنک وج  یناج  اقآ  یلع  هدننک  هضرع  عجرم   m 7/6 لوط  cm 40 رطق کیتسال  سنج  یناشن  شتآ  دربراک  کیتاتسا  یتنآ  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 1500 لوط  in 5 رطق کیتسال  سنج  یناشن  شتآ  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناهاپس ورین  نابات  هدننک  هضرع  عجرم   CHTC 5/4 پیت رلیوب  بآ  هیذغت  پمپ  دربراک   in 2 ییولگ الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

کیرتکلا ناسردب  هدننک  هضرع  عجرم  سکنیلوم  تشوگ  خرچ  هدنرادهگن  یچیپ  لاصتا  اب  یزلف  ییولگ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
تسبرس یدامح  مرکا  هدننک  هضرع  عجرم   GROUP یتراجت مان  مامح   T26 گنلیش ملع و  اب  شود  رس  هعومجم  الاک :  مان 

تس 50 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

کیناکم تعنص  سیس  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  نامرهق  یتراجت  مان   in 1/2 زیاس مامح  شود  یمرها  طولخم  ریش  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
اهاط تالآریش  یدیلوت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   in 1/2 زیاس یجنرب  سنج  زورفا  لدم  یمرها  هیاپ  کت  ییوشفرظ  طولخم  ریش  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

تسارف دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   in 2\1 یجنرب رادرتلیف  راوسیپ  یپوت  هفرط  کی  ریش  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
تسارف دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   in 8\3 یجنرب رادرتلیف  راوسیپ  یپوت  هفرط  کی  ریش  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یمازلا ) .ددرگ همیمض  هناگادج  تروصب  یلام  داهنشیپ  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768259-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تاعاس  رد  هتفهکی  تدم  هب  یهگآ  نیا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور  اهداهنشیپ 15  هئارا  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  لیذ  لودج  مالقا  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیآیم لمعب  توعد  ربتعم  یاهزوجم  یاراد  طیارش  دجاو  دنمناوت و  تاسسوم  اهتکرش و  یقوقح  صاخشا  هیلک  زا  اذل  دیامن  مادقا 

قیرح  ربارب  رد  مواقم  هالک  دیرخ  - 1401/26
قیرح ربارب  رد  مواقم  هالکریز  دیرخ  - 1401/27

لایر غلبم 10000.000  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد رهش و   ) کناب بعش  هیلک  رد  تخادرپ  لباق  نامزاس  نیا  مان  هب  دک 218  راگدای  یدازآ -  هبعش  رهش  کناب  هرامش 100933  یراج  باسح  هب  هصقانم  رد  تکرش 

( دیسر یتخادرپ  هجو  دیسر  همان و  یفرعم  نتشاد  تسد 

تنمیم نابایخ  شبن  یدازآ  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  نامزاس  هناخریبد  یداهنشیپ   ، تاکاپ میلست  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

زاین5963090 دروم  یناریا  یالاک  عون  نیرتهب  رلکنیرپسا )  ) تاموتا قیرح  افطا  متسیس  بصن  یحارط و 
دشابیم تسویپ  اه  هشقن  ددرگ  هئارا  دیاب  یناشن  شتآ  هیدات  تسا 

هحفص 46) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مامح5963252 هحفص 10)تالآریش  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5963404 افطا  مالعا و  متسیس  بصن  دیرخ و  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم ،  تامدخ  ماجنا 
ینامرد زکارم  کیتاموتا 

هحفص 46) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5963418 ربارب  رد  مواقم  هالکریز  دیرخ  قیرح  - ربارب  رد  مواقم  هالک  هحفص 10)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

نیمات5963838 ارجا و  قیرح -  افطا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن و  تازیهجت و  نیمات  یحارط ، 
 ، بصن تخاس ،  نیمات ،  تایلمع  یراذگاو  هداد -  زکرم  تایلمع  تازیهجت  لیوحت  تازیهجت و 

AOC گنیچاپسید متسیس  یزادنا  هار  شیامزآ و 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5964025 افطا  متسیس  تامدخ  یارجا  زیهجت و  هحفص 10)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح ربارب   ربارب ردرد   مواقم   مواقم هالکریز   هالکریز دیرخ   دیرخ قیرح   - - قیرح ربارب   ربارب ردرد   مواقم   مواقم هالک   هالک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

روسنس5964027 شاعترا -  لوژام  دود -  روتکتد  قرب -  میس  لاتیجید -  رگشیامن  اب  یرزیل  امد  روسنس 
I/O تومیر گنیروتینام -  هاگتسد  یناشن -  شتآ  رشالف  ریژآ  یتشن -  نایرج  تظافح 

هکبش تحت  بآ  یتشن  گنیروتینام  دنمشوه  هناماس 

هحفص 39) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5964335، ینمیا هرادا  هعبات  یاه  هاگتسیا  رد  قیرح  افطا  تایلمع  تامدخ  ماجنا  یناسنا  یورین  نیمأت 
HSE تسیز طیحم  تشادهب و 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شتآ5964590 شکتسد  اوازاک ، لدم  یناشن  شتآ  یتایلمع  همکچ  ، دوه اب  هارمه  یناشن  شتآ  هالک 
یناشن شتآ  جنسزاگ  نویساربیلاک  هاگتسد  زیس ، یناشن 

هحفص 46) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روسنس5964027 شاعترا -  لوژام  دود -  روتکتد  قرب -  میس  لاتیجید -  رگشیامن  اب  یرزیل  امد  روسنس 
I/O تومیر گنیروتینام -  هاگتسد  یناشن -  شتآ  رشالف  ریژآ  یتشن -  نایرج  تظافح 

هکبش تحت  بآ  یتشن  گنیروتینام  دنمشوه  هناماس 

هحفص 39) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسیل5964226 امتح  - تسه تسویپ  تسیل  یاراد  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - یدود روتکتد 
ددرگ لیمکت  هعلاطم و  تسویپ 

هحفص 46) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  حرش  قباطم  نژیوومرت  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000437 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SHENZEN EVERBEST MACHINERY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-9875 لدم نژیوومرت  یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 

للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INDUSTRY CO. LTD
ددع 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضما رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشابیم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  زاین  دروم  یاه  الاک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  اددجم 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103623-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم نژیوومرت   نژیوومرت نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123
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ناتسزوخ ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد لوطرتم 1 درب 200 اب  راد  نیبرود  یرزیلرتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لانیجروا شوب  ای  اکیال  دنرب   ) شورف زا  سپ  همان  تنامض  اب  هارمه 

1101005478000055 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

روشک  STABILA هدنزاس عجرم   STABILA یتراجت مان   LD 520 لدم یگنر  شیامن  هحفص  نیبرود و  اب  هارمه  رتم  درب 200  اب  یرزیل  جنس  هلصاف  الاک :  مان 
راگندعب هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد لوطرتم 1  درب 200 اب  راد  نیبرود  یرزیلرتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( لانیجروا شوب  ای  اکیال  دنرب   ) شورف زا  سپ  همان  تنامض  اب  هارمه 

یدنویش 09305551907 سدنهم  یگنهامه  تهج  سامن 

6155966569 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یقرش  سراپنایک خ 13  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3925561-0613  ، 33925582-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33925584-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شورف شورف زازا   سپسپ   همان   همان تنامض   تنامض اباب   هارمه   هارمه هاگتسد   هاگتسد 11 لوطرتم   لوطرتم 200200 درب   درب اباب   راد   راد نیبرود   نیبرود یرزیلرتم   یرزیلرتم ناونع : : ناونع 124124
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نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5963123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یتساوخرد  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001497000049 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  نناک   EOS40B لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4165763555 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  تیریدم  - هیمس راولب  - راسلگ - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131731-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131733-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاضق کینورتکلا  تامدخ  رتافد  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/08/29  زا  یرادا  تاعاس  رد   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Lenovo دنرب اب  تلبت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زا ینابیتشپ  تیلباق  یفلس ، نیبرود  ناونع  هب  لسکیپ  اگم  نیبرود 3  کی  تلبت و  تشپ  تمسق  رد  لسکیپ  اگم  نیبرود 8   ، RAM 3GB TAB 18505 لدم

یبناج هظفاح  ینابیتشپ  تیلباق  اب  تیاباگیگ  یلخاد 32  ظفاح  هملاکم  تیلباق  تراک  میس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلام روما  موس ، هقبط  کالپ 3 ، رو ، صنم  هچوک  شبن  یدابع ، نابایخ  جع ،) رصعیلو ( نابایخ  شبن  یتشهب ، دیهش  نابایخ  : نارهت رد  عقاو   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 125125

LenovoLenovo  دنرب دنرب اباب   تلبت   تلبت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101093984001156 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یرتم 1 - هطوبرم 10  لباک  هارمهب   polycom dhx6000 ماک یلوپ  سنارفنک  ویدیو  هاگتسد  نفورکیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

127127
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون 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

5964537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 dvd rm سیک -  لماش :  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000447 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  ناتسجنران  دنولا و  یاه  نامتخاس  ریواصت  شیاپ  هناماس  هب  طوبرم  تازیهجت  - 

طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ یقن  یاقآ   02135912412: ینف تاصخشمو  یگنهامه  نفلت 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
یحالف  02135914983: سامت هرامش 

الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

.تسویپ5962926 لیاف  حرش  قباطم  نژیوومرت  نیبرود  هحفص 23)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

دوش5962971 هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  هباشم  دک  ناریا   ، تاقلعتم هارمه  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5962978 نیبرود  یارب  تنیالک  ددع  کی  هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5963011 رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 82)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شورف5963036 زا  سپ  همان  تنامض  اب  هارمه  هاگتسد  لوطرتم 1 درب 200 اب  راد  نیبرود  هحفص 23)یرزیلرتم  نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید5963123 یساکع  هحفص 23)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

dvd rmdvd rm سیک -  -  سیک لماش :  :  لماش مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 128128
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5963312 - یج رآ  تکوس  رتویپماک و  هکبش  لباک  هتسبرادم و  نیبرود  یرزیل  - رگپاچ  رنکسا -  دیرخ 
وتیک یاه  لیقثرج  یفرصم  یکدی و  مالقا  عاونا  دیرخ 

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مزاول5963329 اب  هارمه  نیبرود  هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هقطنم5963365 رد  بصن  تهج   DAHUA نیبرود هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ماک و5963403 ینوی  رتویپماک  هکبش  لباک  رتم  تباث 20130  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 150  - 
وتیک یاهلیقثرج  یفرصم  یکدی و  مالقا  عاونا  متیآ  دیرخ 44  تک 6 -  یج 45  رآ  تکوس   250

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5963500dome camera هتسب رادم  هحفص 82)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طخ5963554 یاهویتوموکل   LCU متسیس هب  طوبرم  یکینورتکلا  یاهدرب  هکبش -  تحت  نیبرود  دیرخ 
یبآ یاهنگاو  یارب  اوه  کتشلاب  ىنایم  کیتسال  طخ  - یاهویتوموکل  روتوم  نشکارت  لاغذ  -  5

هیوهت متسیس  روسرپمک  هاگتسد  دیرخ 90  یا 5- هلحرم  کی  طخ 5  هقبط  ود  ناگوان  زبس  و 
یلومعم و تیلپ  شیف  عاونا  زرمم - طولب و  هنوگ  زا  هدش  عابشا  یبوچ  سروارت  - DC 6 ناگوان

یاهلباک عاونا  راد  - تیفارگ  مویتیل  هیاپ  سیرگ  لیر  - ریز  دپ )  ) یکیتسال هحفص  راد  - شکور 
ورتم طوطخ  زاین  دروم  ترا 

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5963625Lenovo دنرب اب  تلبت  هحفص 23)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

رهش5963688 حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  هحفص 8)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لیاف5963723 حرش  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دراد  دصق  رنهاب  دیهش  هاگشناد  یکشزپماد  هدکشناد 
.دیامن یرادیرخ  هدکشناد  فلتخم  یاهناکم  رد  بصن  تهج  تسویپ 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ثوتولب و5963758 یراد GPS و  هارمه  نفلت  رهش (  حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ 
( لسکیپاگم نیبرود 5 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار5963926 لانرتسکا  زاس  هحفص 93)هریخذ  )  dvrdvr

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

ناوخ5964075 کالپ  یتراظن  یتینما و  یاه  نیبرود  هحفص 67)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اوهاد5964092 نیبرود  هحفص 82)عاونا  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 " ) " ) 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

هطوبرم 596420710 لباک  هارمهب   polycom dhx6000 ماک یلوپ  سنارفنک  ویدیو  هاگتسد  نفورکیم 
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 یرتم

هحفص 23) نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5964421 لیاف  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  ددع  هحفص 82)تساوخرد 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5964537dvd rm سیک -  لماش :  هحفص 23)مالقا  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم   VTL یزاس هریخذ  تازیهجت  یارب  کسید  دراه  سنسیال و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000149 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

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

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

هناماس  رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم   VTLVTL یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت یارب   یارب کسید   کسید دراه   دراه وو   سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 129129

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/076 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 16   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5963215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  تازیهجت  لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کدیاپیاس تاعیاض  رابنا  ناماس  کناب  رابنا  زا  دعب  ینامرک  نابایخ  شناد  کرهش  تمس  هب  جرک   ) میدق هداج  وردوخ  ناریا  هارراهچ  نارهت   :: سردآ سردآ

یعاجش 27370 یاقا  یلا 16 -  یرادا 8  تاعاس   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یراتکه 9 یزاسزاب  ) هتعاس 16 90 لدم یکیتسال  خرچ  4 نت لاقثارج 25 نیمات  _ نرک ) یراتکه  9) یزاسزاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ 

1101093985006468 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5963011 رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 82)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هداد5963091 زکرم   VTL یزاس هریخذ  تازیهجت  یارب  کسید  دراه  هحفص 105)سنسیال و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 130130

یکیتسال یکیتسال خرچ   خرچ 44 نتنت 2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات __ نرک ) ) نرک یراتکه   یراتکه 99)) یزاسزاب یزاسزاب ناونع : : ناونع 131131

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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس5963215 هریخذ  تازیهجت  لیوحت  هحفص 105)نیمات و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یکیتسال5963514 خرچ  4 نت لاقثارج 25 نیمات  _ نرک ) یراتکه  9) هحفص 105)یزاسزاب زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تساوخرد5963844 قباطم  هکبش  تحت  زاس  هحفص 51)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار5963926 لانرتسکا  زاس  هحفص 93)هریخذ  )  dvrdvr

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5963647 هار  بصن و  اب  هارمه  ناوخ  کالپ  یکینورتکلا  یمشچ  دنبهار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا ریبکریما  یشزومآ  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاخیضوت تسادنمشهاوخ  ( دشابیم هباشم  دک  دک  ناریا  ) ربتعم یتناراگ  اب  تسویپ  تاعالطا  قبط  رورس  دراه  رورس و  مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعلاطم  تقداب  تسویپ  تسیلو 
1101000478000080 زاین :  هرامش 

ریبکریما ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-418367-B21 لدم  GB 146 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

قرش شزادرپ  هارمه  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   2400Hz لدم  GB 32 تیفرظ رورس   DDR4 مر الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

، دوشیم هداد  تدوع  ربتعمان  تیفیک و  یب  یالاک  یمازلا و  تساوخرد  قبط  یمسرروتکاف  شیپ.هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  ههام .  4 ابیرقت تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدینج سدنهم  09332903354 یگنهامه .دشابیمن  لوبق  دروم  یطورش  طرش و  چیه  دشابیمالاک و  هئارا  هب  طونم  تمیق  هئارا 

3819693181 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  ناتسرامیب  یدهلا  ملع  یادتبا  مرخ  نابایخ  یاهتنا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33135075-086  ، 33135775-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33120209-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیلو تسیلو تاخیضوت   تاخیضوت تسادنمشهاوخ   تسادنمشهاوخ (( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   دکدک   ناریا   ناریا )) ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   تسویپ   تسویپ تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط رورس   رورس دراه   دراه وو   رورس   رورس مرمر   ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هعلاطم   هعلاطم تقداب   تقداب تسویپ   تسویپ

132132
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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 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هظفاح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000152 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  لیاف  رد  - 

.ددرگ نیزگیاج  هدش  تساوخرد  تاصخشم  اب  الاک  دیلوت  ای  دوجو  تروص  رد  تسا  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاک 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  16 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد   ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  رثکادح  باسح  هیوست 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشناریپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   g10 hp رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090497000079 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رهشناریپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

رهشناریپ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5781811177 یتسپ :  دک  رهشناریپ ،  یرادرهش  یتشهب  دیهش  راولب  رهشناریپ  ناتسرهش  رهشناریپ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222600-044  ، 44223602-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44223680-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هظفاح   هظفاح ناونع : : ناونع 133133

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم   g10  hpg10  hp  رورس رورس ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس مر  دراه و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001250000022 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 64 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 
تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

.دشابیم تسویپ  لیاف  قبط  مالقا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09138401151

7614634641 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  شرورپو  شزومآ  یوربور  یرادناتسا  بنج  نارادساپ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224482-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230314-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس مرمر   وو   دراه   دراه ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 143 ھحفص 110 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jmxnkmgxgeqbr?user=37505&ntc=5963889
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5963889?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هکبش  لباک  یرتم  هقلح 305 کی  مدوم و  هاگتسد  رتویپماک و14 هاگتسد  دیرخ 14  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - تسا هباشم 

1101001159000180 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   TFT7600G2 لدم رورس  دروبیک  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد.دشاب  یم  یروانف  دحاو  دیئات  روتکاف و  هئارا  الاک و  دیسر  زا  سپ  زور  رثکادح 40  باسح  حیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هنیزه.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ.دیئامرف  لصاح  سامت  یدادیلع  سدنهم  مناخ  09103120812

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دروبیک   دروبیک روتینام   روتینام هکبش -  -  هکبش لباک   لباک یرتم   یرتم 305305 هقلح   هقلح کیکی   وو   مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد وو1414 رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   1414 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136
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زربلا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001416000030 زاین :  هرامش 

زربلا یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EMC هدنزاس عجرم   GB 300 تیفرظ  15K SAS لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تاصخشم  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  لیوحت و  زا  سپ  هامود  هیوست  نامز 

تسا رابتعا  دقاف  هدش  هئارا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب و  اراد  ار  یتسویپ  لیاف  رد  دوجوم  طیارش  تسیاب  یم  هدنرب  تکرش 

3186717598 یتسپ :  دک  زربلا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  ناتسوب  نلابایخ  یلصم  یوربور  ینیمخ  ماما  راولب  - رهش رهم  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342300-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340270-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137

HRCHRC  قرب قرب زویف   زویف یموجن - - یموجن تعاس   تعاس -- switchswitch رورس   رورس ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرب تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001941 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Proliant DL380G6 2xQC2.80 X5560 لدم  switch رورس الاک :  مان 

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

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 R07 2x Xeon X5660 لدم  switch رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ایسآ جاوما  اویش  هدننک  هضرع  عجرم  جاوما  اویش  یتراجت  مان   AWB 6A4 لدم یموجن  تعاس  الاک :  مان 

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

ناریما هدننک  هضرع  عجرم   SIBA هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIBA یتراجت مان  لدم 3000211.1   A 1 نایرج تدش   V 7/2 ژاتلو  HRC قرب زویف  الاک :  مان 
ایسآ ورتپ 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   SIBA هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIBA یتراجت مان  لدم 3001814   A 200 نایرج تدش   V 3/7 ژاتلو  HRC قرب زویف  الاک :  مان 
ایسآ ورتپ  ناریما 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هنومن  هئارا  زاین  تروص  رد  / تسا دیئات  دروم  یناریا  تیفیک  اب  یالاک  طقف  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  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 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  گیگ  هظفاح 32  hp رورس مر  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف 

1101003143000930 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ایاپ زبس  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PC3-14900R لدم  GB 16 تیفرظ  DDR3 1866 رورس مر  الاک :  مان 
ددع 32 دادعت : 

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

هدهع رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب   hp-dl580-g8 رورس اب  نتشاد  تقباطم  گیگ  هظفاح 32  hp رورس مر  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یا  هقطنم  بآ  یماهس  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 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5964263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   10G380HP DL رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001292000052 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شابلزق دادادخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619667691 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  شترا ، نادیم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31746540-045  ، 33710001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33714210-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   گیگ   گیگ 3232 هظفاح   هظفاح   hphp  رورس رورس مرمر   لکلک   هرادا   هرادا ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا هناماس   هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ

139139

HPHP  یتراجت یتراجت مان   مان   DL380DL380 لدم   لدم رورس   رورس ناونع : : ناونع 140140
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یزاسرهش هار و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتشیب تاحیضوت  ) ربتعم یتنراگ  اب   SAS 10K یتبابارت مجح 1.2  اب  ( HP(Gen9 لدم رورس  دراه  هاگتسد   2 تساوخرد : تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یرادا تاعاس  رد  یداوج  یاقآ   82243653

1101000004000136 زاین :  هرامش 
یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   1.2TB 10k sas-SFF لدم  TB 1/2 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

هدوزفا شزرا  رب  تایلام  همانیهاوگ  یاراد  هدننک  نیمات  یمسر  روتکاف   * ههام ًادودح 2  تخادرپ   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5963011 رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 82)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس5963015 قاتا  هکبش  تخاسریز  تازیهجت  هحفص 12)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هباشم5963113 دک  دک  ناریا  ) ربتعم یتناراگ  اب  تسویپ  تاعالطا  قبط  رورس  دراه  رورس و  مر 
.دوش هعلاطم  تقداب  تسویپ  تسیلو  تاخیضوت  تسادنمشهاوخ  ( دشابیم

هحفص 107) رورس  ( رورس

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

رورس5963413 قاتا  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  هحفص 12)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5963473 هحفص 107)هظفاح  رورس  ( رورس

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

یتسویپ5963478 لیاف  قبط  تاصخشم   g10 hp هحفص 107)رورس رورس  ( رورس

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

رورس5963793 قاتا  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  هحفص 12)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5963889 مر  هحفص 107)دراه و  رورس  ( رورس

لدم لدم رورس   رورس دراه   دراه هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتینام5964143 هکبش -  لباک  یرتم  هقلح 305 کی  مدوم و  هاگتسد  رتویپماک و14 هاگتسد  دیرخ 14 
رورس دروبیک 

هحفص 107) رورس  ( رورس

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

رورس5964182 دراه  هحفص 107)دیرخ  رورس  ( رورس

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

5964215HRC قرب زویف  یموجن - تعاس  -switch هحفص 107)رورس رورس  ( رورس

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

لمح5964228 هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  گیگ  هظفاح 32  hp رورس مر  لک  هرادا 
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب 

هحفص 107) رورس  ( رورس

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

5964263HP یتراجت مان   DL380 لدم هحفص 107)رورس  رورس  ( رورس

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

لدم5964308 رورس  دراه  هاگتسد  هحفص 107)2  رورس  ( رورس

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

رورس5964317 قاتا  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  هحفص 12)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پاکیپ پاکیپ ناسین   ناسین وردوخ   وردوخ تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142
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پاکیپ ناسین  وردوخ  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000634 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   ZX نیباک ود  ارپاک  تناو  بقع  هعطق  خرچ  هساک  الاک :  مان 

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

نپاژ هدنزاس  روشک   TOYOTA هدنزاس عجرم   TOYOTA یتراجت مان  لدم 2014  یلزید  سکولیاه  نیباک  ود  تناو  رلوک  ینوریب  دربراک  هعطق  روتایدار  الاک :  مان 
سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   ZX نیباک ود  ارپاک  تناو  نامرف  لیم  هعطق  هخاشراهچ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دیش کادآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   D22 پاکیپ ناسین  جنس  تعرس  روسنس  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زرورنه تکرش  هدنزاس  عجرم  ناکیپ  یکینورتکلا  هلر  هدنرادهگن  هعطق  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  یتراجت  مان   ZX نیباک ود  ارپاک  تناو  زوزگا  زوسن  رشاو  الاک :  مان 

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

هورگ 3753 انایرآ  تراجت  ناریلد  یناگرزاب  تامدخ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   NISSAN هدنزاس عجرم  ناسین 1800  تناو  رامش  رتمولیک  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   ZX یتراجت مان   ZX نیباک ود  ارپاک  تناو  هناورپ  چالک  لماک  نف  الاک :  مان 

تسد 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NISSAN MOTOR CO هدنزاس عجرم  پاکیپ  هدننک  مرگ  هدننک و  کنخ  متسیس  هعطق  تاتسومرت  الاک :  مان 
کدی اپیاس 

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

کدی ادزم  یتراجت  مان   F 323 ادزم مانید  هعطق  یلوپ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تاصخشم  حرش و  - دشابیم پاکیپ  ناسین  وردوخ  تاعطق  هب  طوبرم  مالقا  - دشابیم لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولوا  - دشابیم هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 09177428789 ییامک  - دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  - تسیمازلا هنومن  لاسرا  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - دشاب رادیرخ  تسویپ  اب  قباطم 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921277-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مهد 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 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

19 زاف مهد  هاگشیالاپ  -ssprt روسنس : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000214 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه یرسک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SENSOPART هدنزاس عجرم   FT 50 C-1-PSL8 لدم گنر  صیخشت  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ در  ببس  هدنشورف  طسوت  تامازلا  دنبره  تیاعر  مدع.تفرگ  دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  تامازلا  لیاف  ساسا  رب  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  یلام  ینف و 
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
19 زاف مهد  هاگشیالاپ 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466270-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: 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   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963813 :: 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 
1401/09/06 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

ssprtssprt روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 143143

ukasukas نویساربیلاک   نویساربیلاک یهاوگ   یهاوگ اباب   هارمه   هارمه   sprtsprt امد   امد روسنس   روسنس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 144144
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   ) تسویپ تاصخشم  قبط  ...و   RTD یخیم ،  pt100 روسنس یخیم ،  j عون لپوکومرت  عاونا  ددع  دیرخ 235  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم 

1101001545000142 زاین :  هرامش 
نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   ANGLE THERMOCOUPLE TYPE J یتراجت مان  لکین  سم و  نیتالپ و  سنج   x Fe-CuNi/J 1 لدم  J عون راد  هیواز  لپوکومرت  الاک :  مان 
الاک لک  رتفد  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GUNTHER GMBH

ددع 235 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

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

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

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

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

پاکیپ5963349 ناسین  وردوخ  تاعطق  هحفص 116)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

5963574ssprt هحفص 116)روسنس روسنس  ( روسنس

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

5963813ukas نویساربیلاک یهاوگ  اب  هارمه   sprt امد روسنس  هحفص 116)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

روسنس5964027 شاعترا -  لوژام  دود -  روتکتد  قرب -  میس  لاتیجید -  رگشیامن  اب  یرزیل  امد  روسنس 
I/O تومیر گنیروتینام -  هاگتسد  یناشن -  شتآ  رشالف  ریژآ  یتشن -  نایرج  تظافح 

هکبش تحت  بآ  یتشن  گنیروتینام  دنمشوه  هناماس 

هحفص 39) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لکین5964276 سم و  نیتالپ و  سنج   x Fe-CuNi/J 1 لدم  J عون راد  هیواز  هحفص 116)لپوکومرت  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لکین لکین وو   سمسم   وو   نیتالپ   نیتالپ سنج   سنج   x Fe-CuNi/Jx Fe-CuNi/J   11 لدم   لدم   JJ عون   عون راد   راد هیواز   هیواز لپوکومرت   لپوکومرت ناونع : : ناونع 145145

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: 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   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنلش  هارمه  هب  تلاوت  یمرها  طولخم  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرتمیتناس 60 یلنپ روتایدار 

زیاس 225*32 نلیتا  یلپ  دنبرمک 
1101090450000625 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
( لگات ریش   ) یچیئوس ریش  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یراک  زور  رد 25 روتکاف  یتخادرپ  غلبم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153551 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس تیمیل  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/08/29 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - نلیتا نلیتا یلپ   یلپ دنبرمک   دنبرمک یلنپ -  -  یلنپ روتایدار   روتایدار گنلش   - - گنلش هارمه   هارمه هبهب   تلاوت   تلاوت یمرها   یمرها طولخم   طولخم ریش   ریش ناونع : : ناونع 146146

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 147147
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

144683 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس رشیرپ  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/09/02 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO CATALYST 2960 – 24 10/100 POE , 2X 1 G SFP , LAN BASE (WS-C2960+ 24PC-L) - ORGINAL- تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشت  تهج  دک  ناریا  - NEW

1101090049003211 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   Cisco 2960G لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دک ناریا  - CISCO CATALYST 2960 – 24 10/100 POE , 2X 1 G SFP , LAN BASE (WS-C2960+ 24PC-L) - ORGINAL-NEW :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 02146624106 یاقآ  سانشراک  تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج 

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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس رشیرپ   رشیرپ ناونع : : ناونع 148148

CISCO CATALYST 2960  CISCO CATALYST 2960  – 24 10/100   24 10/100  POE ,  POE ,  2X 1  G SFP ,  LAN BASE (WS-C2960+ 24PC-L)  2X 1  G SFP ,  LAN BASE (WS-C2960+ 24PC-L)  -  ORGINAL-NEW-  ORGINAL-NEW ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشت   هباشت تهج   تهج دکدک   ناریا   ناریا --

149149
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO CATALYST 2960C SWITCH FE POE , 2X DUAL UPLINK , LAN BASE (WS-C2960C - 12PC-L) - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ORGINAL-NEW

1101090049003212 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   X-PCL-PLASS لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

CISCO CATALYST 2960C SWITCH FE POE , 2X DUAL UPLINK , LAN BASE (WS-C2960C - 12PC-L) -ORGINAL-NEW :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 46624106 یاقآ  سانشراک  تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا 

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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCO CATALYST 2960C SWITCH FE CISCO CATALYST 2960C SWITCH FE POE ,  2X DUAL UPLINK ,  LAN BASE (WS-C2960C -  12PC-L)  -POE ,  2X DUAL UPLINK ,  LAN BASE (WS-C2960C -  12PC-L)  - ناونع : : ناونع
ORGINAL-NEWORGINAL-NEW

150150
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002504 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   UPS متسیس چیئوس  کیتاتسا  تردق  لرتنک و  یاهلودم  طساو  دربراک   SIM لدم یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرفب سامت  سامت 71095069-021  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095069-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 51)چیئوس5962925 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ریغ5962962 رد  ددرگ  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل  ددع  دادعت 10   port 8 هکبش اتید  چیئوس 
دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا 

هحفص 51) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5963318- UTP هکبش لباک  یراوید - قرب  زیرپ  ییاوه - قرب  لباک  سا -  یپ  وی  ژراش  لباق  یرتاب 
هکبش اتید  چیئوس  یرزیار -  قرب  گنیکنارت 

هحفص 51) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

الاک5963436 .DGS-1008A تیاباگیگ کنیل  ید  تروپ  چوس 8 ددع  10 .هباشم دک  ناریا 
هیوست.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  .IT دات زا  سپ  دیرخ.ربتعم  یلصا و  یتناراگ.لانیجروا 

ههام کی 

هحفص 51) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار5963586 هکبش  اتید  هحفص 51)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5963743 - نلیتا یلپ  دنبرمک  یلنپ -  روتایدار  گنلش  - هارمه  هب  تلاوت  یمرها  طولخم  هحفص 119)ریش  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5963809 تیمیل  هحفص 119)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

یکینورتکلا یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 151151
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چیئوس5963812 هحفص 119)رشیرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

5963860CISCO CATALYST 2960 – 24 10/100 POE , 2X 1 G SFP , LAN BASE (WS-
تسا هباشت  تهج  دک  ناریا  - C2960+ 24PC-L) - ORGINAL-NEW

هحفص 119) چیئوس  ( چیئوس

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

5964041SWitch cisco WS-C2960G-24TC-L تسویپ حرشب  هاگتسد  دادعت 5  هکبش  هحفص 51)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5964110CISCO CATALYST 2960C SWITCH FE POE , 2X DUAL UPLINK , LAN
BASE (WS-C2960C - 12PC-L) -ORGINAL-NEW

هحفص 119) چیئوس  ( چیئوس

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

یکینورتکلا5964239 هحفص 119)تراک  چیئوس  ( چیئوس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیچوس رپمآ   10 هب 24 -  هیذغت 240  عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000306 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تعنص ملع و  ناگنازرف  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   NR700 لدم کیتاموتا  رژراش  اب  هارمه  یکیرتکلا  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - یرباص سانشراک 09172226437   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یروف  لیوحت  لخاد و  تخاس  هیذغت  عبانم  اب  تیولوا 

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

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

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

الاک5963436 .DGS-1008A تیاباگیگ کنیل  ید  تروپ  چوس 8 ددع  10 .هباشم دک  ناریا 
هیوست.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  .IT دات زا  سپ  دیرخ.ربتعم  یلصا و  یتناراگ.لانیجروا 

ههام کی 

هحفص 51) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

گنیچوس5963930 رپمآ   10 هب 24 -  هیذغت 240  هحفص 125)عبنم  چوس  ( چوس

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

5964221CISCO CATALYST 2960 – X24 GIG POE , 370W , 4X 1G SFP, LAN BASE
(WS-C2960X - 24PS-L) (ORGINAL-NEW

هحفص 51) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

گنیچوس گنیچوس رپمآ   رپمآ   1010 هبهب  2424 -  -    240240 هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 152152

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - HCV Advanc - HIW Advance - HBS Advance تساک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ گرب  قبط  تساک  تهج :  اهب  مالعتسا 

دشاب یم  هباشم  دک 
1101030292000856 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یدیفح نازرب  هدننک  هضرع  عجرم  ایناس  یتراجت  مان   SU-155 لدم ید  یو  ید  تساک و  اب  یگناخ  توص  شخپ  ویدار  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 

دشاب یم  هام  تخادرپ 6 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - HCV Advanc HCV Advanc -  -  HIW Advance -  HBS AdvanceHIW Advance -  HBS Advance تساک   تساک ناونع : : ناونع 153153

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

5963621 :: 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 

1101095112000648 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

DC یتراجت مان  لدم 4000  یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/06 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5963111 - HCV Advanc - HIW Advance - HBS Advance هحفص 125)تساک توص  ( توص

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

نیمات5963621 اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ یاهتساوخرد  قبط  هشیگ  یتوص  متسیس 
دوش تسویپ  دیاب  روتکافشیپ  ههام / ود  تخادرپ  / هدننک

هحفص 125) توص  ( توص

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

5964537dvd rm سیک -  لماش :  هحفص 23)مالقا  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

154154

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5962860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - BFI series 3000 rack تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ

ددع اب 1  ربارب  فیدر   1
1101097587000171 زاین :  هرامش 

مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   BFI هدنزاس عجرم  لدم 3001  هلعش  گنیروتینام  متسیس  هعطق  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانیهاوگ هئارا.ددرگ  هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ًافطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - BFI series 3000 rack :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدنزاس  تکرش  یاهدرادناتسا  اب  قباطم  یدنب  هتسب.دشاب  یم  یمازلا  هلاس  کی  یتناراگ  هدننک و  دیلوت  یاهدرادناتسا  تلاصا و 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس هعطق   هعطق ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ ناونع : : ناونع 155155

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5962946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

24MP400 لدم  LG چنیا روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030651000052 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
24MP400 لدم  LG چنیا روتینام 24  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  15 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاس هس  یتناراگ  هارمه  هب  رظن  دروم  لحم  رد  بصن  لمح و  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  بعش ،  روما  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  تلاسر و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915868358

33669898-076  ، 33669890-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669890-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2424MP400MP400 لدم   لدم   LGLG چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5963012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MT516 لدم  TOITU یناپمک گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002447 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
بطاسرپ یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   TOITU هدنزاس عجرم   MT-516 لدم فارگویدراکوتکا  لاتیف  هعطق  بورپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TOITUTOITU  یناپمک یناپمک گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لاهنو رذب  یهاوگ  تبث و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  روتینام  رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090808000065 زاین :  هرامش 

لاهن رذب و  یهاوگ  تبث و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف رد  هدش  دیق  تاحیضوت  تاصخشم و  ساسا  رب  طقف  دیرخ.تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  مان  تبث  کرادم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارهت زربلا و  یاه  ناتسا  ناگدننک  نیمات  طقف.تسا  یمازلا  ربتعم  یتناراگ  ندوب و  لانیجروا.دریگیم  ماجنا  تسویپ 

3135933151 یتسپ :  دک  یتاقیقحت ،  تاسسوم  هعومجم  هدیمهفدیهش  راولب  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32740809-026  ، 32754071-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32716915-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینام   روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام لاتف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000179 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-M301 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دمیآ  زوجم  امازلا  / ههامود تخادرپ  / هدنشورف هدهعب  لاسرا  / یناریا تیفیک  اب  الاک  امازلا   / تسویپ لیاف  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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

5963598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  سوسیا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002498 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  سوسیا  یتراجت  مان   VP228HE لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف ناونع : : ناونع 159159

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم سوسیا   سوسیا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هبعش 16  یعامتجا  نیمات  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 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

5963607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  کرادم  قبط  هاگتسد  1 روتینام - یتسویپ کرادم  قبط  هاگتسد  2 سیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  - دشابیم هباشمدک  ناریا 

تسا یمازلا  طبترم  بسکزاوج  نتشاد 
1101090900000012 زاین :  هرامش 

نارهت هدزناش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریدلگ  هدنزاس  عجرم   G PLUS یتراجت مان   GDM -225LN لدم  in 22 زیاس  LCD هنایار روتینام  الاک :  مان 

نیبوژ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  زاوها  رتویپماکارف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   GREEN PARS EVO لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

زاوها رتویپماکارف  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

یتسویپ کرادم  قبط  هاگتسد  روتینام 1  - یتسویپ کرادم  قبط  هاگتسد  سیک 2  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

تسا یمازلا  طبترم  بسک  زاوج  نتشاد 

1654633811 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 16 یقرش پ2  لوا خ 144 هکلف  سراپنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4340752-0912  ، 77742151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77726400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهعب هدهعب لمح   لمح هنیزه   هنیزه -- دشابیم دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد 11 روتینام روتینام -- یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد 22 سیک سیک ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلا   یمازلا طبترم   طبترم بسکزاوج   بسکزاوج نتشاد   نتشاد دشابیم   دشابیم هدنشورف   هدنشورف
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روشک تابساحم  ناوید   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  یگنهامه  تهج  ددرگ و  همیمز  روتکاف  شیپ  تلود ، داتس  هناماس  رد  تسویپ  همان  قبط  یتساوخرد  مالقا  وتینام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت  نفلت 02181406234 

1101003070000070 زاین :  هرامش 
روشک تابساحم  ناوید  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 485 دادعت : 

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

نفلت هرامش  اب  یگنهامه  تهج  ددرگ و  همیمز  روتکاف  شیپ  تلود ، داتس  هناماس  رد  تسویپ  همان  قبط  یتساوخرد  مالقا  وتینام و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت   02181406234

1435763871 یتسپ :  دک  پ2 ،  یقرش -  لیزرب  یاهتنا خ  کنو - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81406233-021  ، 88889943-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81406231-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد هلگ  هقطنم  شرورپ  شزومآ و   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا ماس  جنیا  روتینام 24  هاگتسد   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003938000007 زاین :  هرامش 

راد هلگ  شرورپو  شزوما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشاب همان  تنامض  لماش  درادناتساو و  هدش  هتساوخ  تاصخشم  ثبط  یتساوخرد  یالاک  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  زیراو  هدننک  نیمات  باسح  هب  الاک  لوصو  زا  سپ  غلبم  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  اب  هرادا  نیا  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7445177171 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  راد  هلگ  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا  راد ، هلگ  شخب  رهم ، ناتسرهش  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52854980-071  ، 52852243-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52852266-071 :: 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 162162

کینورتکلا کینورتکلا ماس   ماس جنیا   جنیا روتینام  2424   روتینام هاگتسد   هاگتسد   33 ناونع : : ناونع 163163
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یندعم یاه  تیلاعف  یراذگ  هیامرس  همیب  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 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

5964060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IGDM-245LN Full HD " - سالپ 24 یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001027000018 زاین :  هرامش 

یندعم یاه  تیلاعف  یراذگ  هیامرس  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966883149 یتسپ :  دک   ، 22 کالپ نادلگ  اقیرفآ خ  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23591253-021  ، 23591201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22053619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرکا لوسر  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5964248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یم  هئارا  تسویپ  هب  زاین  دروم  یاهالاک  یلک  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094841000116 زاین :  هرامش 

نارهت مرکا ص   لوسر  ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  هجو 7  تخادارپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یمازلا ) دامن هئرا  یرادا  یاهراک  ماجناو  یگنهامه  تهج  هدش  صخشم  نامز  تدم  هب  تبسن  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  افطل 

دنیامن مادقا  هدش  نالعا  زاین  یهد  تمیق  هب  تبسن  نارهت  نکاس  یاه  هدننک  نیمات  طقف  افطل 

1445613131 یتسپ :  دک  مرکا ،  لوسر  ترضح  ناتسرامیب  شیاین  ناخراتس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64352116-021  ، 64359-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64351-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IGDM-245LN Full HDIGDM-245LN Full HD " - " - سالپ  2424 سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 164164

DVD-RWDVD-RW-- دراه دراه -- سیک سیک -- یبط یبط سوم   سوم دپدپ   -- دروبیک دروبیک -- سوم سوم -- روتینام روتینام ناونع : : ناونع 165165
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نارهت هبعش 20  یعامتجا  نیمات  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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشمو  ناریدلگ  یتناراگ  اب   LED روتینام  ، تسویپ کرادم  قباطم  ینف  تاصخشم  متسیس  هک  لماک  هنایار  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ اب  قباطم 

1101090596000007 زاین :  هرامش 
نارهت تسیب  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نهیم هشیدنا  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225LN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  دنهس  شزادرپ  ایوپ  یاه  لح  هار  هدنزاس  عجرم  دنهس  شزادرپ  ایوپ  یاه  لح  هار  یتراجت  مان   Z1 ARIO لدم هدش  ژاتنوم  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

دنهس شزادرپ  ایوپ  یاه  لح  هار  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امتح انمض  ینابیتشپ  تامدخ  یارادو  ناریدلگ  یتناراگ  اب  روتینامو  نیرگو  گنژاوآ  ربتعم  یتناراگ  اب  هارمه  رازفا  مرن  زودنیو 10+  + لبمسا سیک :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن رابتعا  روتکاف  شیپ  نودب  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ 

1766643751 یتسپ :  دک  کالپ 292 ،  سدق  دجسم  یوربور  الوکاکوک  هارراهچ  زا  دعب  یزوریپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77476629-021  ، 77152704-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77475938-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  روتینام روتینام لماک -  -  لماک هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 166166
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ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ تاصخشم  ساسارب  ددع  میسیب 1  دروبیک  ددع ، میسیب 1  سوم  هاگتسد ، روتینام 1 هاگتسد ، رتوپماک 2 سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001005000034 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور  هدننک :  رازگرب 
: تاصخشم اب  ( Oraman Green  ) نامارا نیرگ  سیک  - 

و hdd 1tb blue و power green 550uk و  گیگ ) ددع 8   Ram kingstone 16gb (2 و cpui5 10400
samsung Ic24f390fh روتینام میسیب a4tech و  دروبیک  سوم و  هارمه  هب   mb asus h510 m-a دروبردام

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

تروص رد  تسیمازلا و  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  هئارا  روتکاف ، شیپ  هیارا  تکرش ، دوخ  هلاسکی  یتناراگ  تازیهجت ، ندوب  لصا  یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  یلام  - یرادا لاور  یط  الاک و  دیئات  زا  سپ  تخادرپ  انمض  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هئارا  داهنشیپ  هب  هئارا ، مدع 

1175753965 یتسپ :  دک  روشک ،  یمسر  همانزور  رهش -  کراپ  یبونج  علض  تشهب -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55602050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55639138-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میسیب میسیب دروبیک   دروبیک  - - میسیب میسیب سوم   سوم روتینام -  -  روتینام رتویپماک -  -  رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 167167

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

5964451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VM-GM112F لدم روتینام  یارب  کرحتم  یزاگ  یزیمور  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001120000244 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسا یمازلا  یمسر  روتکاف  نتشاد  ددرگ  یراذگ  تمیق  یتساوخرد  لدم  طقف  - 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

یراک زور  هیفصت 10  هدنشورف  طسوت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: 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

گنیروتینام5962860 متسیس  هعطق  ریاف  هحفص 127)یلپمآ  روتینام  ( روتینام

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

596294624MP400 لدم  LG چنیا هحفص 127)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

5963012TOITU یناپمک گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  هحفص 127)بورپ  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد5963035 رنکسا -  روتینام -  تخوس -  نزاخم  لرتنک  یریگ و  هزادنا  جنس  حطس  لماک  درب  ردام 
رنکسا رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ 

هحفص 39) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5963585 لیاف  تاصخشم  قبط  روتینام  هحفص 127)رتویپماک و  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام5963587 هحفص 127)لاتف  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5963598 لیاف  اب  قباطم  سوسیا  هحفص 127)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هباشمدک5963607 ناریا  یتسویپ  کرادم  قبط  هاگتسد  1 روتینام - یتسویپ کرادم  قبط  هاگتسد  2 سیک
تسا یمازلا  طبترم  بسکزاوج  نتشاد  دشابیم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  - دشابیم

هحفص 127) روتینام  ( روتینام

VM-GM112FVM-GM112F لدم   لدم روتینام   روتینام یارب   یارب کرحتم   کرحتم یزاگ   یزاگ یزیمور   یزیمور هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 168168

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5963980in 20 زیاس  LED هحفص 127)روتینام روتینام  ( روتینام

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

روسنس5964027 شاعترا -  لوژام  دود -  روتکتد  قرب -  میس  لاتیجید -  رگشیامن  اب  یرزیل  امد  روسنس 
I/O تومیر گنیروتینام -  هاگتسد  یناشن -  شتآ  رشالف  ریژآ  یتشن -  نایرج  تظافح 

هکبش تحت  بآ  یتشن  گنیروتینام  دنمشوه  هناماس 

هحفص 39) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا5964053 ماس  جنیا  روتینام 24  هاگتسد  هحفص 127)3  روتینام  ( روتینام

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

5964060IGDM-245LN Full HD " - سالپ 24 یج  هحفص 127)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5964143 هکبش -  لباک  یرتم  هقلح 305 کی  مدوم و  هاگتسد  رتویپماک و14 هاگتسد  دیرخ 14 
رورس دروبیک 

هحفص 107) رورس  ( رورس

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

5964248DVD-RW- دراه - سیک - یبط سوم  دپ  - دروبیک - سوم - هحفص 127)روتینام روتینام  ( روتینام

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

5964323LED روتینام لماک -  هنایار  هحفص 127)سیک  روتینام  ( روتینام

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

میسیب5964362 دروبیک   - میسیب سوم  روتینام -  رتویپماک -  هحفص 127)سیک  روتینام  ( روتینام

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

5964451VM-GM112F لدم روتینام  یارب  کرحتم  یزاگ  یزیمور  هحفص 127)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

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

زا 143 ھحفص 139 

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


(( 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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5962978 نیبرود  یارب  تنیالک  ددع  کی  هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5963312 - یج رآ  تکوس  رتویپماک و  هکبش  لباک  هتسبرادم و  نیبرود  یرزیل  - رگپاچ  رنکسا -  دیرخ 
وتیک یاه  لیقثرج  یفرصم  یکدی و  مالقا  عاونا  دیرخ 

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ماک و5963403 ینوی  رتویپماک  هکبش  لباک  رتم  تباث 20130  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 150  - 
وتیک یاهلیقثرج  یفرصم  یکدی و  مالقا  عاونا  متیآ  دیرخ 44  تک 6 -  یج 45  رآ  تکوس   250

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار5963926 لانرتسکا  زاس  هحفص 93)هریخذ  )  dvrdvr

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

تسویپ5964421 لیاف  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  ددع  هحفص 82)تساوخرد 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

596294624MP400 لدم  LG چنیا هحفص 127)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

یپ5962967 یا  ددع  گم و 30  تنرتنیا 10 دناب  هحفص 26)یانهپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5963303 یروانف  تخاسریز  تینما  یاقترا  هحفص 5)یبایزرا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5963311 تراظن  رازفا  مرن  سنسیال  بصن  هحفص 23)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نویساموتا5963466 بو  تحت  رازفا  مرن  هحفص 26)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینتبم5963467 ( ITSM  ) تاعالطا یروانف  تامدخ  تیریدم  رازفا  مرن  ینابیتشپ و ...  رارقتسا ، ، نیمأت
ITIL4 بوچراچ رب 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رب5963516 هعبات  تاسسوم  یزرواشک و  تاقیقحت  نامزاس  داتس  نیب  یصاصتخا  طابترا  کی  داجیا 
تاعالطا یلم  هکبش  رتسب 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نآ5963657 هعسوت  هارمه  هب  نوناک  زکارم  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 26)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 143 ھحفص 140 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکرم5963871 هکبش  رازفا و  تخس  ، رازفا مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  هحفص 26)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکسا5963948 رپسک  سوریو  یتنآ  ناونع   DVD رازفا مرن  هحفص 26)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5964248DVD-RW- دراه - سیک - یبط سوم  دپ  - دروبیک - سوم - هحفص 127)روتینام روتینام  ( روتینام

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

5964292( ینامزاس لاتروپ   ) Share Point رازفا مرن  اقترا  ینابیتشپ و  هحفص 26)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زا.تسا5964361 یشیامندک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تساوخرد 
.ددرگ یم  تخادرپ  هامریتدیسررس 1401  اب  راداهب  قاروا  لحم 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

میسیب5964362 دروبیک   - میسیب سوم  روتینام -  رتویپماک -  هحفص 127)سیک  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5964421 لیاف  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  ددع  هحفص 82)تساوخرد 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رب5964592 ینبم  تفاسورکیام  بو  تحت  هژورپ  تیریدم  هناماس  یزاس  یشرافس  یزاس و  هدایپ 
تنیوپریش 2019 رتسب 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5963311 تراظن  رازفا  مرن  سنسیال  بصن  هحفص 23)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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زاریش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5963576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 epson روتکژورپ وئدیو  هاگتسد  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مرف  تاصخشم  قبط  شیامن  هدرپ  ددع  و 5 

1101060042000038 زاین :  هرامش 
زاریش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-X11 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

لودج هک  تسویپ  دانسا  دقاف  یاهداهنشیپ  دشاب .  یم  یناتسا  یموب و  یاه  تکرش  اب  تیولوا   ، یواسم طیارش  رد  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسین لوبق  دروم  دنا  هدومنن  لیمکت  تمیق  مالعتسا 

7194684471 یتسپ :  دک  زاریش ،  هاگشناد  تیریدم  مج ، ماج  رادتبا  مرا ، نادیم  ، زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36460811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36460812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسناریا یطابترا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

irancell.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Epson EB-FH52 لدم روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  دیرخ 15  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ5963576 وئدیو  هاگتسد  هحفص 141)دیرخ 5  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 169169

Epson EB-FH52Epson EB-FH52 لدم   لدم روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 170170
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5964024Epson EB-FH52 لدم روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  هحفص 141)دیرخ 15  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

راد5963633 تومیر  یقرب  هرکرک  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دیاس5963635 روتوماب  لماک  بصن  هنیزه  اب  یموینیمولآ  سنجزا  دنوماید  لپود  هغیت  یقرب  هرکرک  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 143 ھحفص 143 

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

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 7 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 5 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 4 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 22 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 5 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 5 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 18 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 9 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 7 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 30 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 8 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 9 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 13 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "led wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ال ای دی وال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پهباد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیجینگ" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تردد" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حریق" (تعداد 9 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "خانه هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین" (تعداد 22 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دی وی آر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ذخیره ساز" (تعداد 6 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ساختمان هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "رکوردر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سرور" (تعداد 15 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوئیچ" (تعداد 12 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوییچ" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "صوت" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مانیتور" (تعداد 17 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مداربسته" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفون کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفن کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مونیتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 16 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پروژکتور" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئووال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)

