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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 20

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

140 1140 1 نابآ   نابآ   3030 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((99))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2828))

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

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

زا 37 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

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

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

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

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

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

زا 37 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( 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 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( 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 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

زا 37 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

زا 37 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

دیدمت یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/08/23  زا   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5966551 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  جنپ  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/09/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

QR رب ینتبم  ناوخدکراب  یاه  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.200.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  رشن  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   1.000.000

:: سردآ سردآ

03533135060 :: 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

سامت 5966580141 زکرم  رد  روشک  یا  هداج  لقن  لمح و  اههار و  تیعضو  یناسر  عالطا  ییوگخساپ و 
هناماس یدرکلمع  لرتنک  ددرت و  شیاپ  قیرط  زا  طیارش  زئاح  برجم و  لنسرپ  یریگراک  هب  اب 

دنمشوه یاه 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 8) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

QRQR ربرب   ینتبم   ینتبم ناوخدکراب   ناوخدکراب یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 37 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

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

2001001008000156 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5966735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون  ربیفویسپ  هکبش  لاقتنا و  یاهتسپ  ( DCS  ) نویساموتا یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1981969961 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 14:15   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 14:15   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966305 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک    - 1401/09/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  هکبش  هب  دنمشوه  یاه  هناماس  یریوصت و  تراظن  یاه  نبرود  طابرا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر 5  لقادح  اب  تاطابترا  هنیمز  رد  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1/203/000/000 نیمضت : 

یسمش هام   12 دادرارق :  تدم 

اهدادرارق دحاو  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده -  یتلقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده -  نابایخ  بالقنا -  نابایخ  زاریش -   :: سردآ سردآ

1456 یلخاد 143 , 32304618 :: نفلت :: - www.setadiran.ir- vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
https://shaffaf.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیفویسپ   ربیفویسپ هکبش   هکبش وو   لاقتنا   لاقتنا یاهتسپ   یاهتسپ ( ( DCSDCS  ) ) نویساموتا نویساموتا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 22

ربیف ربیف هکبش   هکبش هبهب   دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه هناماس   هناماس وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نبرود   نبرود طابرا   طابرا یرارقرب   یرارقرب تهج   تهج یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
یرون یرون

33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 37 ھحفص 6 
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نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35/26-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(sm  ) یکاخ یرون  ربیف  لباک  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف :: Tadarokat.ker@tci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

/ زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سیدرف ناتسرامیب 

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090407000177 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم خرومعبنم تعاس 15:30   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966568 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8  سار   - 1401/09/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدرف ناتسرامیب  هکبش  تخاسریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

...یهگآ  رد  جردنم  یراج  باسح  هب  یزیراو  شیف  تروصب  لایر  هدرپس 1.190.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

زربلا یکشزپ  مولع  هاگشناد  داتس  لحم  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
یزکرم نامتخاس  یرادا  کرهش  یناقلاط  نادیم  زا  رتالاب  یلامش  یناقلاط  راولب 

:: 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

(( smsm  ) ) یکاخ یکاخ یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

ناتسرامیب ناتسرامیب هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

زاگ لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140139 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبهرامش راشتنالا  ریثک  همانزور  رد  لوا  تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یراک زور  تدم 5 

مهافت  :: عبنم تعاس 15:0عبنم  - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966754 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 10   - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

63781 - 11484: یتسپدک  315: یتسپ قودنص  کی  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هوکنایم -  هیدیما -  ناتسزوخ -   :: سردآ سردآ

021  - 021/85193768  - 88969737: مان تبث  رتفد  :: 41934و  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

سامت 5966580141 زکرم  رد  روشک  یا  هداج  لقن  لمح و  اههار و  تیعضو  یناسر  عالطا  ییوگخساپ و 
هناماس یدرکلمع  لرتنک  ددرت و  شیاپ  قیرط  زا  طیارش  زئاح  برجم و  لنسرپ  یریگراک  هب  اب 

دنمشوه یاه 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 8) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یاهتسپ5966735 ( DCS  ) نویساموتا یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
یرون ربیفویسپ  هکبش  لاقتنا و 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رورس رورس قاتا   قاتا هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   16هرامش تعاسات  - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما راگدای   :: عبنم تعاسات 16عبنم  - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966580 :: هرازه هرازه 10دکدک   تعاس  - 1401/09/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  طیارش  زئاح  برجم و  لنسرپ  یریگراک  هب  اب  سامت 141  زکرم  رد  روشک  یا  هداج  لقن  لمح و  اههار و  تیعضو  یناسر  عالطا  ییوگخساپ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق عوضوم  ماجنا  یارب  اهنآ  هدافتسا  دنمشوه و  یاه  هناماس  یدرکلمع  لرتنک  ددرت و  شیاپ 

لایر نیمضت 3/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نعت همان  یهاوگ  ای  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یکیتامروفنا  یاهتکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  همانیهاوگ  ای  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  نتشاد 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  راک  ینمیا  تیحالص  همان  یهاوگ  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  یتامدخ  یاهتکرش  تیحالص 

کالپ 17 قشمد  یبونج خ  نیطسلف  خزرواشک  راولب  نارهت  رد  عقاو  نامزاس  هناخریبد  : یکیزیف تروص  هب  فلا  تکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://IETS.MPORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5966700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ای رهشوب  رهش  رد  نیمز  اب  لماک  رتاهت  تروص  هب  یمومع  هصقانم  دیدجت  قیرط  زا  ار  دابآرهم  یاهرتلیش  یاهتنا  راوید  یلیر و  یاهبرد  یارجا  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  هیولسع 

لایر غلبم 1,500,000 هب  یزیراو  شیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتخرد هاگتسیا  یزوریپ  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ
دنیامن هعجارم  سامت 33335011 ) هرامش  یسدنهم  تنواعم  اجاهن  یهدنامرف  داتس  هپس  کناب  بنج 

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

زئاح زئاح وو   برجم   برجم لنسرپ   لنسرپ یریگراک   یریگراک هبهب   اباب     141141 سامت   سامت زکرم   زکرم ردرد   روشک   روشک یایا   هداج   هداج لقن   لقن وو   لمح   لمح وو   اههار   اههار تیعضو   تیعضو یناسر   یناسر عالطا   عالطا وو   ییوگخساپ   ییوگخساپ ناونع : : ناونع
دنمشوه دنمشوه یاه   یاه هناماس   هناماس یدرکلمع   یدرکلمع لرتنک   لرتنک وو   ددرت   ددرت شیاپ   شیاپ قیرط   قیرط زازا   طیارش   طیارش

77

رتلیش رتلیش یاهتنا   یاهتنا راوید   راوید وو   یلیر   یلیر یاهبرد   یاهبرد یارجا   یارجا ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 88

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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سامت 5966580141 زکرم  رد  روشک  یا  هداج  لقن  لمح و  اههار و  تیعضو  یناسر  عالطا  ییوگخساپ و 
هناماس یدرکلمع  لرتنک  ددرت و  شیاپ  قیرط  زا  طیارش  زئاح  برجم و  لنسرپ  یریگراک  هب  اب 

دنمشوه یاه 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 8) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5966412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپو  ینف  تاصخشم  تسویپ  هدنشورف  هدهع  هب  هاگشیالاپ  رد  لیوحت  اضاقت  قباطم  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447000972 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  رپس  یتراجت  مان   1146L-21107RL لدم هنایار  هکبش  رتلیف  بو  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپو  ینف  تاصخشم  تسویپ  هدنشورف  هدهع  هب  هاگشیالاپ  رد  لیوحت  اضاقت  قباطم  رتلیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

92831-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپو   شیپو ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم تسویپ   تسویپ هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   هاگشیالاپ   هاگشیالاپ ردرد   لیوحت   لیوحت اضاقت   اضاقت قباطم   قباطم رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  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   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیگیتروف سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000132 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
هتسب 2 دادعت : 

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

دشاب اتفا  یهاوگ  یاراد  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
fc-10-00603-950-02-12

(Fortinet FortiGate-600D 1 Year Unified Threat Protection (UTP
ips,Advanced Malware Protection,Application Control,Web Filtering, AntiSpam

Service,24X7FortiCare

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیگیتروف تیگیتروف سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسح ناهفصا  یعامتجا  نیمأت  نامرد  تیریدم  هعبات  یاهدحاو  تازیهجت »  » ینابیتشپ یرادهگن و   ، تاریمعت سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101004299000025 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

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

.ددرگ یم  زارت  تمیق  دشاب و  یم  یا  هلحرم  ود  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هقباس و ...  نسح  زا  معا  یتساوخرد  کرادم  دانسا و  هیلک 

.دوش یراذگراب  اضما و  رهم و  تسویپ  کرادم 

8158874351 یتسپ :  دک  ریدغ ،  لپ  هب  هدیسرن  مود ) قاتشم  ) یسراف ناملس  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

9055961-0933  ، 32657975-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32657975-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بسح بسح ناهفصا   ناهفصا یعامتجا   یعامتجا نیمأت   نیمأت نامرد   نامرد تیریدم   تیریدم هعبات   هعبات یاهدحاو   یاهدحاو تازیهجت » » تازیهجت  » » ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن  ، ، تاریمعت تاریمعت وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

111 1
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لیبدرا 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 13 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5966680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قبط  نیون  یاه  یروانفو  اه  تخاس  ریزءاقتراو  کینورتکلا  یرادرهش  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000193 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

سیورس 12 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا   - ددرگ یراذگراب  تیحالص  هگربو  روتکاف   - دشابیم رصن  زوجم  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط نیون   نیون یاه   یاه یروانفو   یروانفو اهاه   تخاس   تخاس ریزءاقتراو   ریزءاقتراو کینورتکلا   کینورتکلا یرادرهش   یرادرهش هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 1212
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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 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

5966689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا 

1101090217000291 زاین :  هرامش 
دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راشتنا یاه  تیلاعف  ریاسو  همانهاگ  باتک ، راشتنا  سیورس :  مان 
گرب 7600000 دادعت : 

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

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهم و یراذگ و  خرن  مدع  تروصرد.ددرگ  ءاضما  رهم و  تکرش  تیریدم  طسوت  هرامش 2  لیاف  یراذگ و  خرن  هرامش 1  لیاف  هعلاطم و  تقد  هب  یتسویپ  یاه  لیاف 

.تشگ دیهاوخ  فذح  دیرخ  هصقانم  زا  اضما 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرادم کرادم نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 1313

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینفدحاودات هبدیابرازفا  مرن.هباشمدک  ناریا.دراد  یتسویپ  لیاف  (. هخسن 1) زاورپ تاعالطازکرم  نویساموتارازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دسرب 

1101001621000186 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زارفا وگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  طابترا  زارفا  وگ  مایپ  هدنزاس  عجرم   PG IP-2000 لدم  IP-based تیفرظ رپ  یتارباخم  نفلت  زکرم  الاک :  مان 
طابترا

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه.دسرب  ینفدحاودات  هبدیابرازفا  مرن.هباشمدک  ناریا.دراد  یتسویپ  لیاف  (. هخسن 1) زاورپ تاعالطازکرم  نویساموتارازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02151008089 .یراکزور 45 تخادرپ.دشاب طبترم  تساوخردابدیاب  ناگدننک  تکرش  تیلاعف  هزوح.دشابیم  هدنشورف 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008466-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاورپ زاورپ تاعالطازکرم   تاعالطازکرم نویساموتارازفا   نویساموتارازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1414
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نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5966724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسچولب ناتسیس و  یاههاگدورف  یا  هنایار  تازیهجت  هکبش و  یرادهگنو  سیورس  ، ینابیتشپدادرارق تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003860000039 زاین :  هرامش 
نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/01 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب یمازلا  ینف  تاصخشم  یاهدنب  هیلک  تیاعر  هعلاطم و  ، لاسکی تدم  هب  1401/10/01 خیراتزا هکبش  یرادهگنو  سیورس  ، ینابیتشپدادرارق  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد مازلا  لاسکی  تدم  هب  رفن  یارب 3 تمیق  داهنشیپ  مرفورفن  کی  یارب  قوقح  زیلانآ  مرف  لیمکت.دوش  یرازگرابددجموددرگءاضماورهم  هبداتدیابو 

9815959376 یتسپ :  دک  نادهاز ،  هاگدورف  یرهطم -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33213730-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33213730-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اههاگدورف اههاگدورف یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   هکبش   هکبش یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ،، ینابیتشپدادرارق ینابیتشپدادرارق ناونع : : ناونع 1515

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 " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5966646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   SUB-RACK SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  هام  یالاب 1  لیوحت  نامز  یارب  دادرارق  داقعنا 

1101092447000973 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنیوپ نازاس  لرتنک  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   S7 لدم  DCS هدش عیزوت  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  هدوب ، یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

DCSDCS هدش   هدش عیزوت   عیزوت لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5966544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  داهنشیپ  تسویپ  یاضاقت  حرش  قباطم  ملق /  ود  دیفلوس  نژوردیه   DRAGER MULTI GAS DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دکناریا  ددرگلاسرا /

1101092447000974 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زربلا دنمشوه  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم   CROWCON یتراجت مان   F-Gas Detector لدم تباث  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 
ددع 1300 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دکناریا ددرگلاسرا / یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  یاضاقت  حرش  قباطم  ملق /  ود  دیفلوس  نژوردیه   DRAGER MULTI GAS DETECTOR :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هنیزه  اب  هاگشیالاپرد  لیوحت  تسا /  هباشم 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492845-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: 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

یلام یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ یاضاقت   یاضاقت حرش   حرش قباطم   قباطم ملق /  /  ملق ودود   دیفلوس   دیفلوس نژوردیه   نژوردیه   DRAGER DRAGER MULTI  GAS DETECTORMULTI  GAS DETECTOR ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ددرگلاسرا / / ددرگلاسرا

1717
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هردمرخ یباوختخت )  40  ) هردمرخ یانیس  یلعوب  ناتسرامیب   :: 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 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

5966594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلعوب ناتسرامیب  یناشن  شتآ  قیرح و  نالا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090505000015 زاین :  هرامش 

هردمرخ یباوختخت )  40) هردمرخ یانیس  یلعوب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ هگرب  قبط  یلعوب  ناتسرامیب  یناشن  شتآ  قیرح و  نالا  متسیس  - 

دشابیم هرمن ی 3*1.5  اب  میس  فیدر 12  هجوت : 
دیریگب سامت  یرافغ 09123425120  سدنهم  هرامش  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

دشابیم  یمازلا  مالقا  تمیق  زیر  جرد  تروص  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  درادناتسا  ناشنو  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  تالبوصحم 

دوب دهاوخ  تخادرپ  هطوبرم  ناسانشراک  دات  لیوحت و  زا  دعب  ههام ) ود   ) هیوست

4571817581 یتسپ :  دک  ونیم ،  یتعنص  تکرش  بنج  ماما  هردمرخ خ  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35522208-024  ، 35528012-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35528014-024 :: 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

یلعوب یلعوب ناتسرامیب   ناتسرامیب یناشن   یناشن شتآ   شتآ وو   قیرح   قیرح نالا   نالا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1818
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5966658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  کناب ) یوگول  اب  )TYPE732 ینوریب رشالف  ریژآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(SMD  ) کناب یوگول  یاراد  LED رگشیامن

SIREN103 هبعش لخاد  تهج  کناب  یوگول  اب  کچوک  نوریس  ریژآ 
1101001031000262 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم   xr-1100 لدم یناشن  شتآ  نریس  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

تشادهب نازیم  هدننک  هضرع  عجرم   SUZUKEN CO هدنزاس عجرم  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد  ید 382-238169  یس  لا  هعطق  رگشیامن  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
متسیس باهش  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایاس  یتراجت  مان   AF-S92 لدم قیرح  مالعا  راد  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  یقلت  مالعتسا  در  هلزنم  هب  طبترم  زوجم  نتشادن  یراذگراب و  مدع  ، هدوب یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگ  تمیق  تساوخرد  قبط  هباشم  دک  ناریا  هب  هجوت  اب 

این تورم  یاقآ  دشاب 09195117375  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .
ینمچ هار   09199001595

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح مالعا   مالعا راد   راد رشالف   رشالف ریژآ   ریژآ فارگویدراکورتکلا -  -  فارگویدراکورتکلا هاگتسد   هاگتسد   382382 -- یدید  238169238169 یسیس   لالا   هعطق   هعطق رگشیامن   رگشیامن یناشن - - یناشن شتآ   شتآ نریس   نریس ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 37 ھحفص 20 
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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 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

5966375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
M2NVMESSD سکاب ددع  کی  هکبش -  بای  جوز  هاگتسد  کی  لماش  ینف  تازیهجت  دیرخ 

1201001038000134 زاین :  هرامش 
یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

.دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  تسویپ  یتساوخرد  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره  قح  و 

86712187  : نایزیزع یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

M2NVMESSDM2NVMESSD  سکاب سکاب ددع   ددع کیکی   هکبش -  -  هکبش بای   بای جوز   جوز هاگتسد   هاگتسد کیکی   لماش   لماش ینف   ینف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

375012ss وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000133 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اقآ هجیدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 3750  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تید  پآ  لماع و  متسیس  بسن  ظاحل  زا  تکرش  نیا  ناسانشراک  دیئات  لیوحت و  هب  طونم  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5966698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم   KVM چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000641 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
KVM چوس الاک :  مان 

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

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس وکسیس -  -  وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2 12 1

KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 2222

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 مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیپو5966412 ینف  تاصخشم  تسویپ  هدنشورف  هدهع  هب  هاگشیالاپ  رد  لیوحت  اضاقت  قباطم  رتلیف 
دشابیم یمازلا  روتکاف 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیگیتروف5966495 سنسیال  هحفص 10)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاگ5966716 یاهدحاو  هکبش  نیبرود و  هحفص 24)دروآرب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اههاگدورف5966724 یا  هنایار  تازیهجت  هکبش و  یرادهگنو  سیورس  ، هحفص 10)ینابیتشپدادرارق یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

14013332 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلیر نکزاب  برد  ناونع : 

14013332 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/27 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

یلیر یلیر نکزاب   نکزاب برد   برد ناونع : : ناونع 2323

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

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

5966697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  یا  هشیش  برد  کیتاموتا  هدننک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000380 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

ییاضر یاقآ  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
ایور 39903943

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

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  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یایا هشیش   هشیش برد   برد کیتاموتا   کیتاموتا هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بونج  هقطنم  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 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
XND-8081R لدم :  لسکیپاگم  ات 5  زیاروتوم 3  زنل  گنوسماس  هتسبرادم  نیبرود 

VNV-8081RP ای
1101093184000015 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 5 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش مالعا  هباشم  یداهنشیپ  لدم  اهربمان  تراپ  نیا  ندوبن  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  تکرش  اب  لیوحت  لمح و 

1581674111 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یوسوم  عطاقت  هیمس  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35914608-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35914640-021 :: 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

VNV-VNV- ایای     XND-8081RXND-8081R لدم :  :  لدم لسکیپاگم   لسکیپاگم   55 اتات   زیاروتوم  33   زیاروتوم زنل   زنل گنوسماس   گنوسماس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
8081RP8081RP

2525
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ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  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 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

5966614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  یلیمکت  تاعالطا  یدقن -  تخادرپ  ناجنز - نیسح  ماما  هناخباتک  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003175000062 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

یتسویپ لیاف  1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هنیزه  اب  تریاغم  یبویعم و  هنوگره  تروص  رد  - سانشراک دات  زا  سپ  تخادرپ  - هدننک نیمات  هدهعرب  لمح  یزادنا و  هار  بصن و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 18 سانشراک 024-33542919  سامت  هرامش  - ددرگ یم  تفایرد  دیدج  یالاک  تدوع و  هدننک 

4519636967 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هبزورداتسا  نادیم  نمهب  نابوتا 22 ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471612-024  ، 33549919-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33547200-024 :: 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

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

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

SABA-110-ZAR-15 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5966716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ یاهدحاو  هکبش  نیبرود و  دروآرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هبهب   یلیمکت   یلیمکت تاعالطا   تاعالطا یدقن -  -  یدقن تخادرپ   تخادرپ ناجنز - - ناجنز نیسح   نیسح ماما   ماما هناخباتک   هناخباتک هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 2626

یزاگ یزاگ یاهدحاو   یاهدحاو هکبش   هکبش وو   نیبرود   نیبرود دروآرب   دروآرب ناونع : : ناونع 2727

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 " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

روشک 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 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

5966729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000360 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CM37VI-15 لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

روپدمحم 84865228 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   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

هاگتسد5966658 ید 382-238169  یس  لا  هعطق  رگشیامن  یناشن - شتآ  نریس  ریژآ 
قیرح مالعا  راد  رشالف  ریژآ  فارگویدراکورتکلا - 

هحفص 17) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سامت 5966580141 زکرم  رد  روشک  یا  هداج  لقن  لمح و  اههار و  تیعضو  یناسر  عالطا  ییوگخساپ و 
هناماس یدرکلمع  لرتنک  ددرت و  شیاپ  قیرط  زا  طیارش  زئاح  برجم و  لنسرپ  یریگراک  هب  اب 

دنمشوه یاه 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 8) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا 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 " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یلعوب5966594 ناتسرامیب  یناشن  شتآ  قیرح و  نالا  هحفص 17)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگتسد5966658 ید 382-238169  یس  لا  هعطق  رگشیامن  یناشن - شتآ  نریس  ریژآ 
قیرح مالعا  راد  رشالف  ریژآ  فارگویدراکورتکلا - 

هحفص 17) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کارا یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5966432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004243000057 زاین :  هرامش 

کارا یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ابیز نهذ  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 77  یساکع  نیبرود  دربراک  هیال  کی  دودنا  اب   UV رتلیف الاک :  مان 

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

رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   EF24-70mm f/2.8 L II لدم یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 / ددع کی   Benro PD UV WMC 82mm filter ورنب یو  وی  یساکع  زنل  رتلیف  ددع / کی   f 2.8 نوناک  70-24 زنل دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسابع 09181616510 یاقا  ینف  تاعالطا  ههام /  هس  هجو  تخادرپ 

هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

3818141167 یتسپ :  دک  .کارا ،  یتعنص  هاگشناد  هاگشناد - نابایخ  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400423-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33670020-086 :: 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

لسکیپاگم5966426 ات 5  زیاروتوم 3  زنل  گنوسماس  هتسبرادم  نیبرود  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 
VNV-8081RP ای  XND-8081R لدم : 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نیبرود نیبرود مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2929

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود5966432 هحفص 10)مزاول  نیبرود  ( نیبرود

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

یدقن5966614 تخادرپ  ناجنز - نیسح  ماما  هناخباتک  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه 
تسویپ هب  یلیمکت  تاعالطا  - 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزاگ5966716 یاهدحاو  هکبش  نیبرود و  هحفص 24)دروآرب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5966729 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 24)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مود تبون  مود -  پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

خروم 1401/9/12 هبنش  زور  تعاس 12  ات 

5966310 :: هرازه هرازه خروم 1401/9/13دکدک   تعاس 12  سار   - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

تسیز طیحم  اب  بالضاف  هیفصت  تیحالص : 

لباب یرادرهش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هباریش5966310 هیفصت  یزلف  جیکپ  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، تخاس ، هحفص 29)دیرخ ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هباریش هباریش هیفصت   هیفصت یزلف   یزلف جیکپ   جیکپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح تخاس ، ، تخاس دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

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

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

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

5966574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ رد  عون  دادعت و  .هریغ  یرطاب و  رواپ  مر  دراه  رورس  زا  معا  سنج  ملق   12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001151000075 زاین :  هرامش 

ناریا ییاتسور  نواعت  یزکرم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامرآ هوژپ  انرب  هدننک  هضرع  عجرم   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

برد لیوحت  .دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسا ."  یمازلا  روتکاف  شیپ  .دیریگب " سامت  یگنهامه  تهج  .تسویپ  حرش  هب  ملق   12 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هاوخنادزی  09126070036 سامت :  هرامش  .دشابیم  ههام  کی  هیوست  .ناریا  ییاتسور  نواعت  یزکرم  نامزاس 

1594811169 یتسپ :  دک  کالپ 1813 ،  اقیرفآ - امنیس  یوربور  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383070-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریغ هریغ وو   یرطاب   یرطاب رواپ   رواپ مرمر   دراه   دراه رورس   رورس زازا   معا   معا سنج   سنج ملق   ملق   1212 ناونع : : ناونع 3131

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم   HPE G9 رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000638 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: 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

هریغ5966574 یرطاب و  رواپ  مر  دراه  رورس  زا  معا  سنج  ملق  هحفص 29)12  رورس  ( رورس

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

5966682HPE G9 رورس هحفص 29)دراه  رورس  ( رورس

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

رورس5966754 قاتا  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

HPE G9HPE G9  رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 3232
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یهاگشناد داهج  دمتعم  هدکشهوژپ   :: 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

5966650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 12 chz-6000-y1-vo دک رپما   6000 لاه روسنس  -2 ددع دادعت 6 chz-3000-y1-vo دک رپما  لاه 3000  روسنس  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 12 chz-10000-y1-vo دک رپما  لاه 10000  روسنس  -3

1201094212000271 زاین :  هرامش 
تعنص ملع و  یهاگشنادداهج  هدننک :  رازگرب 

ددع دادعت 12 chz-6000-y1-vo دک رپما   6000 لاه روسنس  -2 ددع دادعت 6 chz-3000-y1-vo دک رپما  لاه 3000  روسنس  -1 - 
ددع دادعت 12 chz-10000-y1-vo دک رپما  لاه 10000  روسنس  -3

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  30 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1684933511 یتسپ :  دک  هرامش 188 و 190 ،  ول  کلم  دیهش  نابایخ  یناخردیح  دیهش  نابایخ  ماجرف  کمران  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77455001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77455003-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- ددع  33 ددع 1212 دادعت   دادعت chz-6000 -y1 - vochz-6000 -y1 - vo دکدک رپما   رپما   60006000 لاه لاه روسنس   روسنس -- 22 ددع ددع 66 دادعت   دادعت chz-3000 -y1 - vochz-3000 -y1 - vo دکدک رپما   رپما   30003000 لاه   لاه روسنس   روسنس -- 11 ناونع : : ناونع
ددع ددع 1212 دادعت   دادعت chz- 10000 -y1 - vochz- 10000 -y1 - vo دکدک رپما   رپما   1000010000 لاه   لاه روسنس   روسنس

3333
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تازیهجت هرادا  طباوض  هیلک  عبات  تسین - دات  دروم  هباشم  (- ترکوتشا ) الاک ندوب  کیرباف  طرش  هب  ترکوتشا  روسنس  لول  دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 23922218

1101099414000073 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

تراپ سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  لول  یتراجت  مان  ترکوتشا  لدم  روتانژیسکا  حطس  روسنس  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

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

سامت 23922218  - تازیهجت هرادا  طباوض  هیلک  عبات  تسین - دات  دروم  هباشم  (- ترکوتشا ) الاک ندوب  کیرباف  طرش  هب  ترکوتشا  روسنس  لول  دپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: 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

رپما5966650  6000 لاه روسنس  -2 ددع دادعت 6 chz-3000-y1-vo دک رپما  لاه 3000  روسنس  -1
دادعت chz-10000-y1-vo دک رپما  لاه 10000  روسنس  ددع 3- دادعت 12 chz-6000-y1-vo دک

ددع 12

هحفص 31) روسنس  ( روسنس

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

5966719( ترکوتشا ) الاک ندوب  کیرباف  طرش  هب  ترکوتشا  روسنس  لول  هحفص 31)دپ  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

هنایار5966566 هکبش  اتید  چیئوس  وکسیس -  هحفص 20)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5966698KVM هحفص 20)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( ترکوتشا ترکوتشا )) الاک الاک ندوب   ندوب کیرباف   کیرباف طرش   طرش هبهب   ترکوتشا   ترکوتشا روسنس   روسنس لول   لول دپدپ   ناونع : : ناونع 3434
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5966698KVM هحفص 20)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یبرغ ناجیابرذآ  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 19 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم .  دوجوم  تسویپ  رد  رظن  دروم  یالاک  حرش  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101001197000058 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XT2210H لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم .  دوجوم  تسویپ  رد  رظن  دروم  یالاک  حرش  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715789874 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  رامع  شبن خ  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33452950-044  ، 33450580-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33455951-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   الاک   الاک لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه دشابیم .  .  دشابیم دوجوم   دوجوم تسویپ   تسویپ ردرد   رظن   رظن دروم   دروم یالاک   یالاک حرش   حرش تسا .  .  تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکزا   دکزا ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم

3535
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5966600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیکو روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000907 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

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

تاصخشم ددرگ  هظحالم  تسویپ  گرب  کی  ددرگ  یراذگ  تمیق  یناریا  یالاک  طقف  هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیکو سیکو روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 3636
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  دروبیک  روتینام و  رتویپماک ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000640 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

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

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: 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

هنیزه5966396 دشابیم .  دوجوم  تسویپ  رد  رظن  دروم  یالاک  حرش  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا 
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا 

هحفص 34) روتینام  ( روتینام

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

سیکو5966600 هحفص 34)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

دروبیک5966704 روتینام و  هحفص 34)رتویپماک ، روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لسکیپاگم5966426 ات 5  زیاروتوم 3  زنل  گنوسماس  هتسبرادم  نیبرود  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 
VNV-8081RP ای  XND-8081R لدم : 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یدقن5966614 تخادرپ  ناجنز - نیسح  ماما  هناخباتک  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه 
تسویپ هب  یلیمکت  تاعالطا  - 

هحفص 24) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دروبیک دروبیک وو   روتینام   روتینام رتویپماک ، ، رتویپماک ناونع : : ناونع 3737
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تیگیتروف5966495 سنسیال  هحفص 10)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاورپ5966721 تاعالطازکرم  نویساموتارازفا  هحفص 10)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5966729 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 24)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

یریوصت و5966305 تراظن  یاه  نبرود  طابرا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع 
یرون ربیف  هکبش  هب  دنمشوه  یاه  هناماس 

هحفص 6) 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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