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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

140 1140 1 رذآ   رذآ   22 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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   ,164هکس 170 , 000164, 170 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   350رالد ,770350 تاراما770, تاراما مهرد   96مهرد ,74096 ,740

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   156هکس , 090 , 000156 , 090 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس237,300237,300رالد سیئوس کنارف   375,800375,800کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,800هکس , 00088 ,800 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع267,200267,200رالد ناتسبرع لایر   ,95لایر 16095, 160

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,800هکس , 00058 ,800 , وروی000 ژورن367,670367,670وروی ژورن نورک   35,50035,500نورک

رایع رایع   1818 یالط   14,951یالط , 00014,951 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   426دنوپ ,840426 نپاژ840, نپاژ نینی   دصکی   252دصکی ,850252 ,850

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
(( 1414))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 104104))

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

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

زا 105 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 10

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 31  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( 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 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( 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  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( 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 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( 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 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

( یهگآ دادعت 12  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 7  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005070000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفاتخس و تازیهجت  هیلک  یزادناهار  بصن و  یربهار ، ینابیتشپ ، یرادهگن ، تامدخ  ماجنا  یاهلحرمکی  یمومع  هصقانم  یارب  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1402  رد  ( EM/PM  ) یاهنایار یهکبش 
نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  باجح ، نابایخ  یمطاف ، نابایخ  نارهت ،  ، 1415615453 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( EM/PMEM/PM  ) ) یایا هنایار   هنایار هکبش  یی   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یربهار ، ، یربهار ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/11/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977392 :: هرازه هرازه :: 1401/09/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 cabinet-st250 - 60 هاگتسیا 10000 - دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر درایلیم  دروآرب 32 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/10/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977394 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 3048801002 یاضاقت  فلتخم  یاهزیاس  رد  هاگتسیا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 343100000000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دانسا تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
دزی زاگ  تکرش  رابنا  ناگدازا  راولب 

:: 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  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

cabinet-s t250cabinet-s t250 - - 6060 - - 1000010000 هاگتسیا   هاگتسیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

فلتخم فلتخم یاهزیاس   یاهزیاس ردرد   هاگتسیا   هاگتسیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

هاشنامرک یزار  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/09/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977157 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزار هاگشناد  یمیش  هدکشناد  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  یصصخت و  یکیزیف  یزاس  هدایپ   ٬ بصن  ٬ دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 21460400000

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داتس هناماسدانسا  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

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

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

2001092935000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 dss-00098-tr یاضاقت یط  یرتویپماک  مالقا  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یتفن یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  باداش  ناردارب  نابایخ  شبن  یلامشرهشناریا  نابایخ   ، 1583746911 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نفلت 84121835-88327085 ناریا 

:: 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

رازفا5977641 تخس  تازیهجت  هیلک  یزادنا  هار  بصن و  یربهار ، ینابیتشپ ، یرادهگن ، تامدخ  ماجنا 
(EM/PM  ) یا هنایار  هکبش ی  و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدکشناد هدکشناد هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یصصخت   یصصخت یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ   ٬٬ بصن بصن   ٬٬ دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 44

یرتویپماک یرتویپماک مالقا   مالقا 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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ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هچراپکی یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005691000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم :: 1401/09/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977197 :: هرازه هرازه :: 1401/09/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها هاگدورف  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 5.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06134108222 :: 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

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001010000055 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977937 :: هرازه هرازه :: 1401/09/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاورپ  حوطس  مئالع  هاگتسد  یزادنا 175  هار  بصن و  ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاورپ حوطس  مئالع  هاگتسد  یزادنا 175  هار  بصن و  ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

یزاورپ  حوطس  مئالع  هاگتسد  یزادنا 175  هار  بصن و  ، دیرخ نیمضت :  تاحیضوت 
10:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  جارعم  راولب  دابآرهم  یللملا  نیب  هاگدورف  نارهت   ، 1387835183 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

یزاورپ یزاورپ حوطس   حوطس مئالع   مئالع هاگتسد   هاگتسد   175175 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشق الوط  یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/08/30  زا   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هشیدنا یایرد   :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/08/30  زا   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978356 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/09/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم ییانشور  هژورپ  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20.000.000.000 رابتعا : اب 

یکناب ربتعم  همان  تنامض  تروص  هب  هیاپ  تمیق  % 5 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  نویسیمک 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

، الوط یرایهد  الوط ، یاتسور  مشق ، ناتسرهش  ناگزمره ، ناتسا  شورف : لحم   :: سردآ سردآ

09173634526 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096433000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978443 :: هرازه هرازه :: 1401/10/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهچ  صیخشت  اب  ددرت  تبث  هناماس  4030801341 تساوخرد 01/014 هصقانم یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
موس  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یروانفو تارباخم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 63.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,705,943,750 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1402/01/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

الاک روما  (- یاهزاف 5و4 ) یبونج سراپ  زا  موس  هاگشیالاپ  هیولسع - ناتسرهش  - رهشوب ناتسا   ، 7511894591 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

اباب ددرت   ددرت تبث   تبث هناماس   هناماس 40308013414030801341 تساوخرد تساوخرد 01/0 140 1/0 14 هصقانم هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
هرهچ هرهچ صیخشت   صیخشت

99
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005691000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978460 :: هرازه هرازه :: 1401/09/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها 1401  هاگدورف  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زاوها 1401  هاگدورف  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
100,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ زاوها  یاههاگدورف  لک  هرادا  لوحت  یتسیاب  یم  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  لبق  ات  مان  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ یم  رازگرب  ناتسزوخ  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  حبص  تعاس 9  خیرات 1401/09/13  رد  یهیجوت  هسلج 

.دشاب  یم  یمازلا  هصقانم  رد  تکرش  تهج  کرادم  دانسا و  یکینورتکلا  یاضما 
09:00 تعاس : 1401/12/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ینامیلس مساق  دیهش  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها   ، 6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگدورف5977197 یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  هحفص 7)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تراظن تراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 105 ھحفص 10 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

juniper Srx550 زپینوج لاوریاف  سنسیال  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 firewall juniper srx550 da2219ak0022 A-1

هلاسکی لانیجروا  طرش  هب 
1101001609002973 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه ناواک  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   SRX-XFP-10GE-SR یتارباخم چیئوس  الاک :  مان 

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

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 105 ھحفص 11 
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جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5977801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000205 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون  ینامزاس  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 2500 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

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

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

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

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 105 ھحفص 12 
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نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5978072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  کرادم  تاصخشم و  قبط  نادهاز  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرادا  نویساموتارازفا  مرن  هتسب  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000129 زاین :  هرامش 

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رتسگارف یشهوژپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  سنسیال  عون  راک  بسک و  یاهدنیارف  تیریدم  یرادا و  نویساموتا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ایوپ
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب یگنهامه  تهج  یتسویپ  لیاف  کرادم  تاصخشم و  قبط  نادهاز  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرادا  نویساموتارازفا  مرن  هتسب  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش هتفرگ  سامت  نارفغ  سدنهم  نفلت 09153492522  هرامش 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یباسح _  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743175

33372099-054  ، 33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا نویساموتارازفا   نویساموتارازفا مرن   مرن هتسب   هتسب بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 105 ھحفص 13 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون 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

5978435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .... و نژرو -  نیرخآ  رورس 2022  زودنیو  ید  یس  نژرو -  نیرخآ  زودنیو 10  ید  یس  نژرو -  نیرخآ  ودرگ  رازفا  مرن  ید  یس  کپ  نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تمیق  جرد  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا 

سامت 09125268803 نفلت 
1101090233000016 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

تمدخ  1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955934 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  میکح  هارگرزب  هب  هدیسرن  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42794210-021  ، 42794000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8801580-021 :: 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

عوجر5977842 بابرا  ددرت  رازفا  تخس  رازفا و  یاهمتسیسمرن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تازیهجت5978178 هتسب و  رادم  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیرخآ نیرخآ   20222022 رورس   رورس زودنیو   زودنیو یدید   یسیس   نژرو -  -  نژرو نیرخآ   نیرخآ   1010 زودنیو   زودنیو یدید   یسیس   نژرو -  -  نژرو نیرخآ   نیرخآ ودرگ   ودرگ رازفا   رازفا مرن   مرن یدید   یسیس   کپکپ   نیمات - : - : نیمات ناونع : : ناونع
 ....  .... وو نژرو -  -  نژرو

1414

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

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

زا 105 ھحفص 14 
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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 19 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعلاطم  تسویپ  یاهلیاف   ELTEK FLATPACK POWER SUPPLY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004153 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یژرنا کتلا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ELTEK یتراجت مان   Smart Pack لدم یتینما  یاه  متسیس  یکینورتکلا  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بای بیع  هاگتسد  یکینورتکلا  تمواقم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000142 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیدنا تعنص  یتآ  هدننک  هضرع  عجرم   61N215 ینف هسانش  مها  ولیک  رادقم 2   SMD تباث تمواقم  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

کیپورتکلا هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  مها  ولیک  رادقم 15   MA010110210 ینف هسانش   SMD تباث تمواقم  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک   :: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما یاه   یاه متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 1515

بای بای بیع   بیع هاگتسد   هاگتسد یکینورتکلا   یکینورتکلا تمواقم   تمواقم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیارکا یاهروسرپمکوبروت  لرتنک  متسیس  یاهتراک  یرس  زا   EIOM تراک ددع  شش  یکینورتکلا GTLC و  تراک  ددع  ود  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
موس تبون   - CCC

1101091592000978 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  زاین  مالعا  هناماس  رد  موس  تبون  یارب  .دوب  هدش  تبث  زاین 1101091592000902 و 1101091592001016  یاه  هرامش  اب  تبون  ود  رد  ًالبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444746-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیارکا ینیارکا یاهروسرپمکوبروت   یاهروسرپمکوبروت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یاهتراک   یاهتراک یرس   یرس زازا     EIOMEIOM  تراک تراک ددع   ددع شششش   وو     GTLCGTLC  یکینورتکلا یکینورتکلا تراک   تراک ددع   ددع ودود   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
موس موس تبون   تبون  -  - CCCCCC

1717
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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5977413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم 705  Fluke کرام سروس  پمآ  یلیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000517 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE یتراجت مان   FLUKE 705 لدم روتاربیلاک  پول  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  لطاب  هقرفتم  تاداهنشیپ  .دامرف  تمیق  مالعا  هتفرگ  تنیرپ  تسویپ  لیاف  زا  افطل 

88318415: سامت هرامش 

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

88307157-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/11/27عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیمث یامزآ  روتوم  رگیرت  ناونع : 
14013296 مالعتسا :  هرامش 

رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2022/11/27 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتاربیلاک روتاربیلاک پول   پول نویساربیلاک   نویساربیلاک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1818

نیمث نیمث یامزآ   یامزآ روتوم   روتوم رگیرت   رگیرت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5977837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  گولاتاک  یراذگراب  تسویپ .  مالعتسا  حرش  قبط  بای  ذفنم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000333 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   FORAT یتراجت مان   HTL-CPS10 لدم هلول  ششوپ  کیدتاک  تظافح  هناماس  ژاتلو  لرتنک  گنیروتینام و  یریگ و  هزادنا  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

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

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

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977857 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  گنیلانگیس  لرتنک  متسیس  یزاس  هنیهب  حالصا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05133030483 :: نفلت :: 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

هلول هلول ششوپ   ششوپ کیدتاک   کیدتاک تظافح   تظافح هناماس   هناماس ژاتلو   ژاتلو لرتنک   لرتنک وو   گنیروتینام   گنیروتینام وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2020

گنیلانگیس گنیلانگیس لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458624 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/05هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS باه چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

SIEMENSSIEMENS باه   باه 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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یوضر ناسارخ  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: 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   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش و هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  تسویپ  تاصخشم  قبط  دادما  هتیمک  رورس  قاتا  قیرح  مالعا  افطا و  حرط  یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه 

1101004757000043 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  لدکاپ  دنهم  نفلت 09155000145  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9133949351 یتسپ :  دک  سردم 12 ،  سردم -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32239010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239027-051 :: 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

زیرهم هبعش  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5977407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هدننک  نیمات  اب  اه  هنیزه  هیلکو  همیب   . باسح اصافم  .دادرارق  تسویپ  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091775000002 زاین :  هرامش 

زیرهم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یدجسم هریخ  ینایرآ  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   TELEDATA یتراجت مان   FDS100LMPG لدم قیرح  مالعا  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

زیرهم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنروا لمع  هب  دیدزاب  راک  یارجا  لحم  زا  تمیق  مالعا  یارب  امتح  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8981774665 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  بنج  ینیمخ -  ماما  راولب  زیرهم -  زیرهم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32525061-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32523257-035 :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   افطا   افطا حرط   حرط یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 2323

قیرح قیرح مالعا   مالعا هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راوزبس یرادرهش   :: 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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ ینابیتشپ و  یزادنا و  هار  بصن  دشاب و  تسویپ  گرب  ود  حرش  قباطم  دیاب  اهالاک  تاصخشم  دشابیم  رکذ  هب  مزال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  اب  لاس  ود  لقادح  شورف  زا  سپ 

1101093676000018 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  راوزبس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIEX یتراجت مان   FM200 لدم یزوس  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  اب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  - 2

تسا  راتخم  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک  - 3
دشاب ربتعم  یتناراگ  تراک  یاراد  - 4

9613873114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   – یلامش رارسا  نابایخ   – راوزبس راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222222-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44238110-051 :: 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

یزوس یزوس شتآ   شتآ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبوصنم هاگتسد  کناب 52  هعبات  نکاما  بعش و  قیرح  مالعا  متسیس  صقن  عفر  یرادهگن و  ، سیورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004921000011 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 52 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

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

صقن عفر   ( هام ره 4 یا  هرود  دیدزاب   ) هبوصنم هاگتسد  کناب 52  هعبات  نکاما  بعش و  قیرح  مالعا  متسیس  صقن  عفر  یرادهگن و  ، سیورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعا زا  سپ  تعاس  ناتسچولب 72  تعاس و  ناتسیس 48  هزوح  تعاس ،  یط 24  نادهاز  بعش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  ریت _ تفه  نابایخ  ربنلق _  راولب  شناد _  هار  هس  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816658458 یتسپ :  دک  ، 

33442541-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33420852-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5977643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( قیرحافطا مالقا  ) gent کرام هیذغت  عبنم   . لوژام تراک   . روتکتد ناونع : 

14012912 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/03 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبوصنم هبوصنم هاگتسد   هاگتسد   5252 کناب   کناب هعبات   هعبات نکاما   نکاما وو   بعش   بعش قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس صقن   صقن عفر   عفر وو   یرادهگن   یرادهگن ،، سیورس سیورس ناونع : : ناونع 2626

(( قیرحافطا قیرحافطا مالقا   مالقا ) ) gentgent کرام کرام هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم  . . لوژام لوژام تراک   تراک  . . روتکتد روتکتد ناونع : : ناونع 2727

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5977694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  قیرح  مالعا  ریژآ  فراعتم  یساش  متیا و   2 ناونع : 

14012932 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/27 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بونج  یتایلام  روما  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 16 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5977795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  یارجاو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091054000030 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب BSوNFPA یللملا نیبو  یلم  یاهدرادناتسا  ساسارب  تسیابیم  قیرح  مالعا  متسیس  یارجاو  یحارط   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1843713719 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  هچوک  یاهتنا  هسردم  هچوک  یرادنامرف  نادیم  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55916301-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55916301-021 :: 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ فراعتم   فراعتم یساش   یساش وو   متیا   متیا   22 ناونع : : ناونع 2828

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راوزبس یرادرهش   :: 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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ ینابیتشپ و  یزادنا و  هار  بصن  دشاب و  تسویپ  گرب  ود  حرش  قباطم  دیاب  اهالاک  تاصخشم  دشابیم  رکذ  هب  مزال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  اب  لاس  ود  لقادح  شورف  زا  سپ 

1101093676000020 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  راوزبس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIEX یتراجت مان   FM200 لدم یزوس  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  اب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  - 2

تسا  راتخم  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک  - 3
دشاب ربتعم  یتناراگ  تراک  یاراد  - 4

یناشن شتا  نامزاس  زا  هیدات  یاراد  -5

9613873114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   – یلامش رارسا  نابایخ   – راوزبس راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222222-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44238110-051 :: 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

یزوس یزوس شتآ   شتآ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3030
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: 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   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گولاتاک هارمه  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  یاهلیاف  قبط  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   - VLC505 لدم دود -  زاس  راکشآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ددع  دادعت 4  ددرگ  هیارا  هطوبرم 

1101096783000414 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هیارا  هطوبرم  گولاتاک  هارمه  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  یاهلیاف  قبط  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   - VLC505 لدم دود -  زاس  راکشآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ددع  دادعت 4 

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316470-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دود دود زاس   زاس راکشآ   راکشآ ناونع : : ناونع 3131
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5978134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000278 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  یتسویپ  تمیق  داهنشیپ  بلاق  رد  ینف و  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  نایتایب  سدنهم  هرامش 09125990522  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد 

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44108091-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: 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

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 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

5978257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتآ لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000366 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 500 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یتسویپ کرادم  تمسق  رد  تسویپ  تامدخ  حرش  اب  یناشنشتآ  لوسپک  هاگتسد  ددع  دادعت 500  ژراش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  مالعتسا  هنرب  هدهع  هب  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  زا  ریغ  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک 

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

84865227-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

یناشنشتآ یناشنشتآ لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 3333

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت هاگشناد  شیک  سیدرپ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095360000013 زاین :  هرامش 

شیک سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

121 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
121 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ییوگخساپ  هرامش 09032183741  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  نارهت  هاگشناد  شیک  سیدرپ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا تاعاس 

1417633644 یتسپ :  دک  کالپ 276 ،  راولب -  امنیس  بنج  رذآ -  نابایخ 16  عطاقت  زرواشک -  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88963953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964130-021 :: 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   3131 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3434
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5977103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوجم دیاب  هدننک  تکرش  .TFI60 مدوم ددع  مدوم Moarfil443 و4  ددع  دادعت 5  یتساوخ  رد  یالاکدشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هتشاد  روتارپا 

1101004813000301 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

وج هلسلس  ردان  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FIBRIDGE یتراجت مان   F5-4513D لدم هنایار  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

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

یراک هامکی  هجو  تخادرپ  دشابیم  یمازلا  روتکاف  رد  هدوزفا  شزراو  ابش  هرامش  جردو  یتناراگو  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63977151-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زوجم زوجم دیاب   دیاب هدننک   هدننک تکرش   تکرش ..TFI60TFI60 مدوم مدوم ددع   ددع وو44     Moarfil443Moarfil443  مدوم مدوم ددع   ددع   55 دادعت   دادعت یتساوخ   یتساوخ ردرد   یالاکدشابیم   یالاکدشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب هتشاد   هتشاد روتارپا   روتارپا

3535
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5977329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ یاراد  یناریا و  دیاب  الاک  هدوبن ، کالم  دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  قبط   IFR2945A لدم رتست  ویدار  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ربتعم 

1101001010000242 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  شرب  کین  یتراجت  مان   NB131 لدم یتارباخم  هکبش  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک هنومن  هئارا  دوب ، دهاوخن  یسررب  لباق  تساوخرد  تادنتسم  دقاف  تاداهنشیپ  هدوب  یمازلا  ینف  تاصخشم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا 09128603098 یمازلا  یراگزاس  تست و  روظنم  هب  دیرخ  زا  لبق 

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

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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 19 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعلاطم  تسویپ  یاهلیاف   MIKROWAN MW5009 ویدار تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004155 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MIKROWAN هدنزاس عجرم   MW 6000 N لدم  GHz 5 یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

ریبدت وات  نیهب  یسدنهم 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتست رتست ویدار   ویدار هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 3636

MIKROWAN MW5009MIKROWAN MW5009  ویدار ویدار ناونع : : ناونع 3737
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رهم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوآوه  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : لدم

Quidway S5300 series S5328C-HI-24S
1101091180000021 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رهمرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7445156135 یتسپ :  دک  رهم ،  یرادرهش  - یلع ماما  راولب   - رهمرهش رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52825467-071  ، 52822967-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52822152-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ یا  هقطنم  قرب   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5977474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

selta اتلس ییا  هرامش  یتعنص 200  نفلت  زکرم  تروپ  یلخاد 16  یاهتراک  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001097000122 زاین :  هرامش 

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

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یاذگراب  روهمم و  هعلاطم  زا  سپ  قاروا  کرادم و  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابتعا یاراد  یتساوخرد  یاه  همانیهاوگو  کرادم  یراذگ  راب  مدع 

4137718775 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  قرب  سدق _  هارراهچ  ینیمخ _  ماما  نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331309-013  ، 33325001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321067-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Quidway S5300  series  S5328C-HI -24SQuidway S5300  series  S5328C-HI -24S لدم :  :  لدم یوآوه   یوآوه چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3838

seltaselta اتلس اتلس ییا   ییا هرامش   هرامش   2 00200 یتعنص   یتعنص نفلت   نفلت زکرم   زکرم تروپ   تروپ   1616 یلخاد   یلخاد یاهتراک   یاهتراک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3939
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لتاکلا  8088 لدم ثوتولب  یشوگ  یروتارپا 405IP و  لوسنک  دروبیک  لتاکلا - نفلت  زکرم   INT IP3 و CPU یاهتراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000793 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یللملا نیب  یراجت  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   ACOS 32K BYTE CPU CARD لدم دنمشوه  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

لتمک تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-TG3662BX لدم یکشم  یشوگ  میس 2  یب  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AF621A لدم  IP لوسنک  KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

طابترا زارفا  وگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  طابترا  زارفا  وگ  مایپ  هدنزاس  عجرم   Int PG لدم لارتناس  نفلت  زکرم  یلخاد  لماک  تراک  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  هارمهب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لتاکلا لتاکلا   80888088 لدم لدم ثوتولب   ثوتولب یشوگ   یشوگ وو     405405 IPIP یروتارپا   یروتارپا لوسنک   لوسنک دروبیک   دروبیک لتاکلا - - لتاکلا نفلت   نفلت زکرم   زکرم   INT IP3INT IP3  وو   CPUCPU  یاهتراک یاهتراک ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 105 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yxkwjjblrf74a?user=37505&ntc=5977489
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5977489?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

5977500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف داهنشیپ  هئارا  .دشاب  یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  نیبرود .  یرطاب  سناکرف 2 - یتلوم  هدنریگ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رارسا یاقآ   08633492836 سامت :  نفلت  .تسیمازلا 

1101092447001003 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روآون نارگشواک  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ( CY (GINTEC یتراجت مان   A90 یرادرب هشقن   GNSS سناکرف یتلوم   GPS هدنریگ الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

یمازلا ینف  داهنشیپ  لاسرا.دشاب  یم  ینف  سانشراک  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ  - دشاب یم  رادیرخ  تکرش  برد  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رارسا یاقآ   08633492836 سامت :  نفلت  .دشاب  یم 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود یرطاب   یرطاب سناکرف -  -  سناکرف یتلوم   یتلوم هدنریگ   هدنریگ 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 105 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8z77hx26a7wre?user=37505&ntc=5977500
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5977500?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

5977558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یتسویپ 10  تساوخرد  قبط  نزوس  نیشام  یزلف  دیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخ  در  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000233 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لدم شیاپ  یلیر  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  شیاپ  یلیر  تعنص  ناروآون  هدنزاس  عجرم  یلیر  تازیهجت  لرتنک  نزوس  نیشام  لانیمرت  هعطق  درب  الاک :  مان 
ILX/HAW/DWG/17-01

ددع 10 دادعت : 
1401/09/20 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 45 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

نزوس نزوس نیشام   نیشام یزلف   یزلف دیلک   دیلک ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5977575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/25 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط   usb4 باه ادص و  تراک  ناونع : 

14012991 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013275 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5977651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14013275 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/02 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

usb4usb4  باه باه وو   ادص   ادص تراک   تراک ناونع : : ناونع 4343

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 4444

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5977658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/12 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یلصا 18  یتناراگ  اب   alien alr -8698 لدم  rfid نتنآ ناونع : 

14012734 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/02 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5977730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکاف  ندرک  تسویپ.تسا  زاین  دروم  یرس 240  ژد  ایرآ  لدم  لاوریاف  افرص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003754000023 زاین :  هرامش 

هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تن رازفا  ژد  هدننک  هضرع  عجرم  تن  رازفا  ژد  هدنزاس  عجرم  ژد  ایرآ  یتراجت  مان  یرس 240  لدم  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف تمیق  داهنشیپ  رد  دیاب  یزادنا  هار  بصن و   ، لمح  ، دیرخ هنیزه.دوب  دهاوخ  الاک  بصن  لیوحت و  زا  سپ  هتفه  ود  رثکادح  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدش  ظاحل 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام   1818 یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب     alien alr -8698alien alr -8698 لدم   لدم   rfidrfid نتنآ   نتنآ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4545

.تسیمازلا .تسیمازلا روتکاف   روتکاف ندرک   ندرک تسویپ.تسا   تسویپ.تسا زاین   زاین دروم   دروم   240240 یرس   یرس ژدژد   ایرآ   ایرآ لدم   لدم لاوریاف   لاوریاف افرص   افرص ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5977738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

STACK لباک +WS-C3850-24-S-E وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوشیمن هداد  تدوع  یسرب  زا  سپ  دنبکا  ریغ  رفیر و  یالاک  دشابیمن .  دات  دروم  رفیر   ) یتناراگ اب  دنبکا  لانیجرا   NEW

1201004010000268 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

STACK لباک یاراد   WS-C3850-24-S-E وکسیس چیئوس  - 
( دوشیمن هداد  تدوع  یسرب  زا  سپ  دنبکا  ریغ  رفیر و  یالاک  دشابیمن .  دات  دروم  رفیر   ) یتناراگ اب  دنبکا  لانیجرا   NEW

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

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

نیمات اب  روتکاف  روتکاف و  شیپ  قبط  کناب  طسوت  دات  زا  سپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . تسیرورض روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن . لوبق  دروم  هناماس  تادات  لحارم  رد  تمیق  شیازفا  دشابیم .  هام  ادودح 1  باسح  هیوست  تدم   . دش دهاوخ  هیوست  هدننک 

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

64464213-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو رفیر   رفیر یالاک   یالاک دشابیمن .  .  دشابیمن دات   دات دروم   دروم رفیر   رفیر  ) ) یتناراگ یتناراگ اباب   دنبکا   دنبکا لانیجرا   لانیجرا   STACK NEWSTACK NEW لباک لباک ++WS-C3850-24-S -EWS-C3850-24-S -E  وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
(( دوشیمن دوشیمن هداد   هداد تدوع   تدوع یسرب   یسرب زازا   سپسپ   دنبکا   دنبکا ریغ   ریغ

4747
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5977784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS-C3850-48T-S وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوشیمن هداد  تدوع  یسرب  زا  سپ  دنبکا  ریغ  رفیر و  یالاک  دشابیمن .  دات  دروم  رفیر   ) یتناراگ اب  دنبکا  لانیجرا   NEW

1201004010000267 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

WS-C3850-48T-S وکسیس چیئوس  - 
( دوشیمن هداد  تدوع  یسرب  زا  سپ  دنبکا  ریغ  رفیر و  یالاک  دشابیمن .  دات  دروم  رفیر   ) یتناراگ اب  دنبکا  لانیجرا   NEW

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

نیمات اب  روتکاف  روتکاف و  شیپ  قبط  کناب  طسوت  دات  زا  سپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . تسیرورض روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن . لوبق  دروم  هناماس  تادات  لحارم  رد  تمیق  شیازفا  دشابیم .  هام  ادودح 1  باسح  هیوست  تدم   . دش دهاوخ  هیوست  هدننک 

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

64464213-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سپسپ دنبکا   دنبکا ریغ   ریغ وو   رفیر   رفیر یالاک   یالاک دشابیمن .  .  دشابیمن دات   دات دروم   دروم رفیر   رفیر  ) ) یتناراگ یتناراگ اباب   دنبکا   دنبکا لانیجرا   لانیجرا   WS-C3850-48T-S  NEWWS-C3850-48T-S  NEW  وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
(( دوشیمن دوشیمن هداد   هداد تدوع   تدوع یسرب   یسرب زازا  

4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  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 19 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  رد  نامزاس  هعبات  یاهدحاو  لک و  هرادا  یرون  ربیفویتکا  تازیهجت  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050179000020 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هناماسرد  یراذگراب  دانسا و  ندومن  روهمم  تسویپ و  کرادم  هیلک  لاسرا  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  هدننک  نیمات  تساوخرد  لاطبا  ثعاب  هناماس  رد  کرادم  یراذگرابو  لاسرا  مدع 

6134994439 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  رگراک  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340709-061  ، 33721330-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340705-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسزوخ ناتسا   ناتسا ردرد   نامزاس   نامزاس هعبات   هعبات یاهدحاو   یاهدحاو وو   لکلک   هرادا   هرادا یرون   یرون ربیفویتکا   ربیفویتکا تازیهجت   تازیهجت زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 4949
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یروانف تاقیقحت و  مولع  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   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5977971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( fire wall(NGFW هاگتسد

cisco fire power 2130
.دشاب یم  ههام  هیوست 2 

1101000031000062 زاین :  هرامش 
یروانف تاقیقحت و  مولع   ترازو  هدننک :  رازگرب 

اواف شهوژپ  هناخ  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   FIREPOWER 4120 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( fire wall(NGFW هاگتسد

cisco fire power 2130
.دشاب یم  ههام  هیوست 2 

1466664891 یتسپ :  دک  یبونج ،  نازوریپ  شبن  نازمره - -خ  نیدروخ راولب  -2 زاف برغ - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82233738-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88575632-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   ههام   ههام   22 هیوست   هیوست   fire  wall(NGFW) fire  wall(NGFW) c isco fire  power 2 130cisco fire  power 2 130 هاگتسد   هاگتسد .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یروانف تاقیقحت و  مولع  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   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5977974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( fire wall(WAF هاگتسد

fortinet 1000E
.دشاب یم  ههام  هیوست 2 

1101000031000063 زاین :  هرامش 
یروانف تاقیقحت و  مولع   ترازو  هدننک :  رازگرب 

نارود قفا  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   FortiAP-223B لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( fire wall(WAF هاگتسد

fortinet 1000E
.دشاب یم  ههام  هیوست 2 

1466664891 یتسپ :  دک  یبونج ،  نازوریپ  شبن  نازمره - -خ  نیدروخ راولب  -2 زاف برغ - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82233738-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88575632-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ قرب  یورین  عیزوت   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب .دشاب یمیم   ههام   ههام   22 هیوست   هیوست   fire  wall(WAF)  fire  wall(WAF)  fortinet 1000Efortinet 1000E  هاگتسد هاگتسد .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 5151

.دشاب .دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف اباب   ربارب   ربارب یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک تاصخشم   تاصخشم وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا //// یسرپ یسرپ یوشلباک   یوشلباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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.دشاب یم  یتسویپ  یاه  لیاف  اب  ربارب  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  هدوب و  هباشم  الاک  دک  ناریا  // یسرپ یوشلباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005104000255 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیهجت نایسراپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  هرمن 50  یسم  سنج  یقرب  تازیهجت  هب  لاصتا  وشلباک  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

زیهجت نایسراپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  هرمن 70  یسم  سنج  یقرب  تازیهجت  هب  لاصتا  وشلباک  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
زیهجت نایسراپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  هرمن 95  یسم  سنج  یقرب  تازیهجت  هب  لاصتا  وشلباک  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

هکبش رتسگ  قاری  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 120 زیاس سم  موینیمولآ و  سنج  لاتم  یب  وشلباک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
هکبش رتسگ  قاری  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 35 زیاس یسم  سنج  درادناتسا  وشلباک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

هکبش رتسگ  قاری  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 240 زیاس یسم  سنج  درادناتسا  وشلباک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
هکبش رتسگ  قاری  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 185 زیاس یسم  سنج  درادناتسا  وشلباک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

هکبش رتسگ  قاری  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 300 زیاس یسم  سنج  درادناتسا  وشلباک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
هکبش رتسگ  قاری  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 25 زیاس سم  موینیمولآ و  سنج  لاتم  یب  وشلباک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

هکبش رتسگ  قاری  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 70 زیاس سم  موینیمولآ و  سنج  لاتم  یب  وشلباک  الاک :  مان 
ددع 1200 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یمظاک  یاقآ   211 یلخاد یاه 7-33665001-013 و  نفلت  اب  رتشیب  تعالطا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188867749 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  - یلصم نادیم  زا  رتالاب  - ینیمخ ماما  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663006-013  ، 33665001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664499-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: 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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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5978249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو هکبش  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000383000564 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیورآ مئاق  زادرپ  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   CNET یتراجت مان   CWU-906 لدم سلریاو   USB هکبش تراک  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سلریاو سلریاو هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 5353
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یتموکح تاریزعت  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 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WSC385024T-S لدم وکسیس  چوس  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیهد خساپ  ار  لدم  نیمه  طقف  تسا و  هباشم  دکناریا 

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  تسویپ 
1101003020000064 زاین :  هرامش 
یتموکح تاریزعت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

WSC385024T-S لدم وکسیس  چوس  ددع   2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیهد خساپ  ار  لدم  نیمه  طقف  تسا و  هباشم  دکناریا 

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  تسویپ 

1314665351 یتسپ :  دک  کالپ 1816 ،  داژن  یقیتع  هچوک  شبن  رصع  یلو  نادیم  زا  رتالاب  رصع  یلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42564314-021  ، 42564429-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42564435-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چوس   چوس ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع 5454
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5978343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  طخ  یو 8  تیگ  لدبم e1 و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000334 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هداد طابترا  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  هداد  طابترا  نیشرپ  یتراجت  مان   PED-FE1-ETH لدم  E1 یتارباخم هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم  کاروین  یتراجت  مان   FXS لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 
طابترا زارفا  وگ  مایپ 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش قبط   قبط طخطخ     88 یویو   تیگ   تیگ وو     e1e1 لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 5555
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5978353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   NVR لاناک زاس 32  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000545 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR32-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
تاروگیز نیرفآ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون 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

5978386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  هدافتسا  دروم  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000544 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/05 زاین :  خیرات 
سابعردنب ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   NVRNVR لاناک   لاناک   3232 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5656

WS-X6748-GE-TXWS-X6748-GE-TX لدم   لدم تروپ   تروپ   4848 وکسیس   وکسیس چوس  65096509   چوس هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5757

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1658-14011162 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-09-04هرامش عورش 02-09-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5978456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش نوتسیک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طبترم5977184 تازیهجت  هتسبرادم و  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاوریاف5977410 هحفص 10)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تارباخم5977543 هتسبرادم و  نیبرود  هکبش  ، قرب یشک  میس  هحفص 62)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیلانگیس5977857 لرتنک  متسیس  یزاس  هنیهب  هحفص 14)حالصا و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت5978178 هتسب و  رادم  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5978437SIEMENS باه هحفص 14)چیئوس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هارمه5978459 مزاول  هتسب و  رادم  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هکبش هکبش نوتسیک   نوتسیک ناونع : : ناونع 5858

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

مق ناتسا  زاگ   :: 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   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   - تسویپ تاصخشم  اب   --- چنیا یناریا 55  لاو  ویدیو  دیرخ  -- دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091459000069 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  Wivitouch Technology Limited هدنزاس عجرم   WIVITOUCH یتراجت مان   CPL037-LSK لدم  in 50 زیاس یسمل  هحفص  رگشیامن  الاک :  مان 
نیشرپ داصتقا  نیرآ  هدننک  هضرع 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   - تسویپ تاصخشم  اب   --- چنیا یناریا 55  لاو  ویدیو  دیرخ  -- دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719986193 یتسپ :  دک  هچوک 18 ،  نیدلا -  نیز  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6121525-025  ، 36361211-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36630012-025 :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسمل یسمل هحفص   هحفص رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: 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 17 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  هس  هقطنم  رد  فالع  دیهش  نابایخ  مهن و  لپ  یکیفارت  تازیهجت  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096213000032 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 3  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مزال  یاه  یگنهامه  ماجنا  تهح  هاره  نفلت  هرامش  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا هافر  راک و  ، نواعت ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  هیدات  هئارا 

دشابیم تسویپ  تسیمازلا و  ءاهب  مالعتسا  دانسا  هعلاطم 

6178615789 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  تلم  یوک  لایناد  یوربور  ینامیلس  رادرس  راولب  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34486130-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34486131-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها زاوها یرادرهش   یرادرهش هسهس   هقطنم   هقطنم ردرد   فالع   فالع دیهش   دیهش نابایخ   نابایخ وو   مهن   مهن لپلپ   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا مرف  ربارب  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  درادناتسا  تروصب  یلیر  هچراپکی  تروصب  ریسم  یامنهار  یاهولبات  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس رد  هدش  یراذگراب  ءاهب 

1101005082000030 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  کیبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا شیدنا  کین  یسدنهم   160x200 cm دیفس لیطتسم  لکش  امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
کیبآ رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  یگنهامه  تهج  ** تسا یمازلا  یسررب  تهج  تکرش  تاصخشم  هدش و  زیلانآ  روتکاف  شیپ  هئارا  ** هدیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  حالف  یاقآ  روید و 09123811860  یاقآ   09123821582

3441813113 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یناقلاط -  هلا  تیآ  نابایخ  کیبآ ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32822454-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823450-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا مرف   مرف ربارب   ربارب تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   درادناتسا   درادناتسا تروصب   تروصب یلیر   یلیر هچراپکی   هچراپکی تروصب   تروصب ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هناماس هناماس ردرد   هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب ءاهب   ءاهب

6 16 1
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ناساول یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناساول یرادرهش  ریت  یادهش 7 رابنا  الاک  لیوحت  لحم.دشاب  نت  500 رادقم هب  یا و  هلف  تروص  هب  تسیاب  یم  یردوپ  کمن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101005102000008 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  ناساول  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کمن نهک  هدننک  هضرع  عجرم  کمن  نهک  یتراجت  مان   kg 35 ینلیپورپ یلپ  هسیک  یرکش  کمن  الاک :  مان 
هسیک 11420 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
کمن نهک  هدننک  هضرع  عجرم  کمن  نهک  یتراجت  مان   kg 20 ینلیپورپ یلپ  هسیک  یردوپ  کمن  الاک :  مان 

هسیک 500 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

تاناریمش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج قوف  سانجا.دشاب  ییولیک  35 هسیک ددع  11420 دادعت هب  یرکش  کمنودشاب  نت  500 رادقم هب  یا و  هلف  تروص  هب  تسیاب  یم  یردوپ  کمن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم عنامالب  اهدنرب  هیلک  تکرش.دشابیم  ناساول  یرادرهش  ریت  یادهش 7 رابنا  الاک  لیوحت  لحم  .دشابیم  زاین  دروم  یبور  فرب 

3341654563 یتسپ :  دک  ناساول ،  یرادرهش  کودنلگ  نادیم  ینیمخ  ماما  راولب  ناساول  تاناریمش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

26542066-021  ، 26562066-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26542754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یردوپ یردوپ کمن   کمن یرکش -  -  یرکش کمن   کمن ناونع : : ناونع 6262

گنیکراپ گنیکراپ یمرها   یمرها دنبهار   دنبهار ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ هنایار -  -  هنایار رلرتنک   رلرتنک تراک   تراک -- یتراک یتراک بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد یقرب -  -  یقرب لفق   لفق ناوخ - - ناوخ تراک   تراک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6363
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.ددرگ لاسرا  تادنتسم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  مالقا  تایئزج  تاصخشم و 

1101001630000056 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یبونج هرک  هدنزاس  روشک   BITEL یتراجت مان   POS لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک   BITEL یتراجت مان   PINPAD لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

ماوق ازریم  نیسح  هدنزاس  عجرم  لدم 350  یقرب  لفق  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CR-110-I لدم  indoor یتراک بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P822/2GB لدم هنایار  رلرتنک  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
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 2 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  تادنتسم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  مالقا  تایئزج  تاصخشم و 

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

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 

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

زا 105 ھحفص 51 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eht3puqxlxw65?user=37505&ntc=5977522
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5977522?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادرگمچ 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   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهولبات یکیفارت و  تازیهجت  ریسم ،  یامنهار  یاهغارچ  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096057000008 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نادرگمچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

فیدر 11 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8478174813 یتسپ :  دک   ، 8478174813 ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52240471-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52243587-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهولبات اهولبات وو   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت ریسم ،  ،  ریسم یامنهار   یامنهار یاهغارچ   یاهغارچ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464
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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 09 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5977734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ سکع  حرش و  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ   / جنسداب یدنق و  هلک  - رطخ راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101093498005568 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یفجن  ینمیا  یدیلوت  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   XL زیاس هواک  لدم  یعمش  سنج  رتسآ  نودب  راولش  ریگداب  الاک :  مان 
وگانث یفجن  هواک  هدننک 

ددع 4450 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

07731311461-1457

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد   11 دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ سکع   سکع وو   حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ  / / جنسداب جنسداب وو   یدنق   یدنق هلک   هلک -- رطخ رطخ راون   راون ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   اضاقت   اضاقت لکلک   زازا     SETSET کیکی   لداعم   لداعم شرامش   شرامش دحاو   دحاو

6565
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نیس هعلق  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5977908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... یا و هکشب  دنب  هار  یا و  هناوتسا  دنب  هار  لماش  یکیفارت  مئالع  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099588000001 زاین :  هرامش 

اوشیپ ناتسرهش  یزکرم  شخب  نیس  هعلق  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   cm 10 ضرع یرتم  لوط  یکیتسالپ  رطخ  مالعا  هدنهد  رادشه  راون  الاک :  مان 

رتم  20 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

قرش روحم  نازاس  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یروبنز  هنال  گنربش  اب  لدم   14x50 cm زیاس لیطتسم  امنریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع  40 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
سراپ دور  فیس  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  دور  فیس  هدنزاس  عجرم   25x75 cm زیاس یکیفارت  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع  100 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  نلیتا  یلپ  سنج   450x600x1050 mm زیاس یکیفارت  ینمیا و  هکشب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع  10 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  رزخ  ناراک  مظنم  هدنزاس  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   cm 60 زیاس  AM 1 لدم بدحم  یکیفارت  هنیآ  الاک :  مان 

ددع  2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 
اوشیپ نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یرایهد ،  نامتخاس  جیسب -  یوربور  بآ -  عبنم  بنج  دادرخ -  نابایخ 15  نیس -  هعلق  یاتسور  اوشیپ -  اوشیپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3671116399

36223293-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36223293-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادشه رادشه راون   راون وو   یایا   هکشب   هکشب دنب   دنب هار   هار وو   یایا   هناوتسا   هناوتسا دنب   دنب هار   هار لماش   لماش یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 105 ھحفص 54 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  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 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یاه  یدنبرمک  لاپوک و  زاوها  یناثالم  زاوها  رانک  دنورا  نادابآ  زاوها  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000132 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

نبرمک لاپوک و  زاوها  یناثالم  زاوها  رانک  دنورا  نادابآ  زاوها  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

5978010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  هوکداوس - روحم  یگنس  کولبدراگ  تمرم  ثادحا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000402 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها زاوها یاه   یاه یدنبرمک   یدنبرمک وو   لاپوک   لاپوک زاوها   زاوها یناثالم   یناثالم زاوها   زاوها رانک   رانک دنورا   دنورا نادابآ   نادابآ زاوها   زاوها یاهروحم   یاهروحم هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6767

لوا لوا دیدجت   دیدجت هوکداوس - - هوکداوس روحم   روحم یگنس   یگنس کولبدراگ   کولبدراگ تمرم   تمرم وو   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 6868

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  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 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیدنه ناتسرهش  یاه  هار  رد  بصن  تهج  تاقلعتم  هیاپ و  هارمه  هب  لیردراگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000131 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
HOT ROLLED STEEL یتراجت مان  یمرگولیک  یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   mm 24 رطق  C20C دالوف عون  هدش  درون  مرگ  یدالوف  درگ  لوتفم  الاک :  مان 

نیرآ ناراد  هرهم  چیپ و  هدننک  هضرع  عجرم   RODS
مرگولیک 1300 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0503000202   125x70 mm زیاس هزیناولاگ  دالوف  هلاس  رمع 7  اب  هفرط  کی  لیردراگ  لگ  الاک :  مان 

ددع 8500 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 12500 دادعت : 

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

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تسویپ  کرادم  ندوبن  تروص  رد.دوش  هدز  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش دیق  سامت  هرامش.ددرگیمن 

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیدنه ناجیدنه ناتسرهش   ناتسرهش یاه   یاه هار   هار ردرد   بصن   بصن تهج   تهج تاقلعتم   تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   لیردراگ   لیردراگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادرگمچ 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   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهولبات یکیفارت و  نازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096057000009 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نادرگمچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

فیدر 13 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8478174813 یتسپ :  دک   ، 8478174813 ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52240471-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52243587-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهولبات اهولبات وو   یکیفارت   یکیفارت نازیهجت   نازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 105 ھحفص 57 
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هوکربا ءایبنالا  متاخ  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 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

5977783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصرد - ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تسیل  قبط  بصن  اب  هارمه  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  ربتعم  یهاوگ  تایلام  نتشاد 

1101091661000056 زاین :  هرامش 
هوکربا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زیورآ هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   HOLUX لدم  1/50x2/25 m زیاس  mm 10 تماخض تیروکس  هشیش  رد  رود  میرف  اب  هارمه  کیتاموتا  یقرب  رد  الاک :  مان 
ناسارخ زیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناسارخ 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

هوکربا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یدقن  تخادرپ  - دشاب یم  ناتسرامیب  برد  الاک  لیوحت  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8931734691 یتسپ :  دک  هوکربا ،  ایبنلا  متاخ  ناتسرامیب  یلع -  ماما  راولب  هوکربا -  هوکربا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32826538-035  ، 32825002-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32822411-035 :: 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

تروصرد تروصرد -- ددرگ ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ همیمض   همیمض ربتعم   ربتعم یهاوگ   یهاوگ تایلام   تایلام نتشاد   نتشاد

7171
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 105 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c84atkx5hk5u3?user=37505&ntc=5977783
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5977783?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  لرتنک ) سسکا  یسرتسد ( لرتنک  هژورپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000142 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناکین تعنص  سیفن  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  سیفن  یتراجت  مان   GN2 لدم هجرد  یا 90  هخاش  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  یالاک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

نایدیفس 01133716050-01133716030 سدنهم  سامت : هرامش 

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33718511-011  ، 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

(( لرتنک لرتنک سسکا   سسکا یسرتسد ( ( یسرتسد لرتنک   لرتنک هژورپ   هژورپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272
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یتموکح تاریزعت  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 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  عوجر  بابرا  ددرت  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیهد خساپ  تسویپ  تسیل  تساوخرد  هب  طقف  تسا و  هباشم  دکناریا 

1101003020000062 زاین :  هرامش 
یتموکح تاریزعت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اتیب نازاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   HSB ACCESS یتراجت مان  یا  هقلح  هتسب 1  نامهم  ددرت  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط  عوجر  بابرا  ددرت  رازفا  تخس  رازفا و  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیهد خساپ  تسویپ  تسیل  تساوخرد  هب  طقف  تسا و  هباشم  دکناریا 

دشاب یم  نامزاس  حالصیذ  عجرم  دات  دیدزاب و  هب  طونم  هدننک  نیمات  باختنا 
دوش همیمض  هناماس  رد  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  امتح 

1314665351 یتسپ :  دک  کالپ 1816 ،  داژن  یقیتع  هچوک  شبن  رصع  یلو  نادیم  زا  رتالاب  رصع  یلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42564314-021  ، 42564429-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42564435-021 :: 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

عوجر عوجر بابرا   بابرا ددرت   ددرت رازفا   رازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 7373
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هوکربا ءایبنالا  متاخ  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 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

5977881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ تسویپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تسیل  قبط  بصن  اب  هارمه  هداس  ییوشک  برد  کیتاموتا و  ییوشک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشاب یم  یمازلا  روتکاف 

1101091661000057 زاین :  هرامش 
هوکربا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رذآ تعنص  جامآ  هدننک  هضرع  عجرم   3x3 m داعبا یا  هشیش  سنج  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ناریا وکس  تکرش  زا   1400x2000 mm داعبا هدش  گنر  شیپ  هزیناولاگ  هبیتک  نودب  هگنلود  هرادجود  ییوشک  رد  الاک :  مان 

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

هوکربا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ ددرگ - همیمض  ربتعم  یهاوگ  تایلام  نتشاد  تروص  رد  - دشاب یم  ناتسرامیب  برد  الاک  لیوحت  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یدقن  تروص  هب 

8931734691 یتسپ :  دک  هوکربا ،  ایبنلا  متاخ  ناتسرامیب  یلع -  ماما  راولب  هوکربا -  هوکربا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32826538-035  ، 32825002-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32822411-035 :: 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

بصن بصن اباب   هارمه   هارمه هداس   هداس ییوشک   ییوشک برد   برد وو   کیتاموتا   کیتاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد ناونع : : ناونع 7474
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5978297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  ناتسا - زکارم  ددرت  لرتنک  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001740 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا همیب  باسحاصافم  هیارا 

.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 
خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیگ5977522 هنایار -  رلرتنک  تراک  - یتراک بایغ  روضح و  هاگتسد  یقرب -  لفق  ناوخ - تراک  هاگتسد 
گنیکراپ یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک 

هحفص 47) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7575
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5977075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن تاقلعتم  و   ، کتسد هیاپ ،  اب  هارمه  45x موز تیلباق  اب  یشخرچ  نیبرود  ددع  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000353 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دوش هعلاطم  افطل  تسویپ - لیاف  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/10/02 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  دشاب  سامت  هرامش  سردآ و  روتکاف  شیپ  دقاف  هک  یاه  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب امرف  راک  لوبق  دروم  تسیابیم  هدش  هئارا  یتناراگ 

دشاب هدش  یرازگراب  تاصخشم  ساسا  رب  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  ار  هنیمز  لیاف  تسیابیم  امتح  هدنهد  داهنشیپ 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142206-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن تاقلعتم   تاقلعتم وو    ، ، کتسد کتسد هیاپ ،  ،  هیاپ اباب   هارمه   هارمه 4545 xx  موز موز تیلباق   تیلباق اباب   یشخرچ   یشخرچ نیبرود   نیبرود ددع   ددع ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 105 ھحفص 63 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sbdu3hyb3cshf?user=37505&ntc=5977075
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5977075?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


بانیم ع )  ) لضفلاوبا ترضح  ناتسرامیب   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  هباشمدکناریا ، (، دوشیم تدوع  مالقا  تیفیک  مدع  تروصرد  ) تسویپ تسیل  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش

1101090742000196 زاین :  هرامش 
بانیم لضفلاوبا ع   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ناتسا یموب  هدننک  نیمات  هدننک ،  نیمات  اب  لمح  ، ههام تروصب 3 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981693119 یتسپ :  دک  بانیم ،  لضفلاوبا  ترضح  ناتسرامیب  دمحا  لآ  راولب  بانیم -  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42214120-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42214120-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5977184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش دوش تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هباشمدکناریا ، ، هباشمدکناریا (،(، دوشیم دوشیم تدوع   تدوع مالقا   مالقا تیفیک   تیفیک مدع   مدع تروصرد   تروصرد )) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7777

طبترم طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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4455 هیماظن - طبترم تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000143 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7134 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  متسیس  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SG300-10P لدم تروپ  هکبش 10  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
رازفا راگن  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLAE یتراجت مان   RG4 لدم هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

جاوما هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7616 NI-E2 لدم هلاناک  لاتیجید 16  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
میعن نیون  رتسگ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ

ددع 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش مادقا  همیمض  ینف  تاصخشم  ساسا  رب  اذل  هدش ، هذافتسا  هباشم  دکناریا  زا  مالقا  یمامت  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تساریذپناکما ههام  ینامز 2  هزاب  رد  یضاقتم و  دحاو  طسوت  تیفیک  دیئات  هب  طونم  تخادرپ 

یدسا  09166715296

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: 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

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

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

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

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

5977543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قباطم  حلاصم  هیهت  هارمهب  ارجا  لیبدرا  نانز  نادنز  هژورپ  تارباخم  هتسبرادم و  نیبرود  هکبش  ، قرب یشک  میس  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  تاجردنم  تاصخشم و 

1101003759000024 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهبا لباک  میس و  هدنزاس  عجرم   mm^2 2/5 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 0860708 حرط ناشفا  یسم 2/5  قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 30 دادعت : 

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

تاجردنم تاصخشم و  اب  قباطم  حلاصم  هیهت  هارمهب  ارجا  لیبدرا  نانز  نادنز  هژورپ  تارباخم  هتسبرادم و  نیبرود  هکبش  ، قرب یشک  میس  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا کرادم  تادنتسم و  قاصلا  یتسویپ  کرادم 

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

33720366-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33718080-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش ،، قرب قرب یشک   یشک میس   میس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7979

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

5977978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طابترا سراپ  یتناراگ  اب   DS-2DE4425IW-DE لدم نژیو  کیاه   25x لسکیپ اگم  نادرگ 4  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000030 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ تعنص  کادآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DIGI CAP یتراجت مان   DS-6101 HFI-IP لدم هتسبرادم  نیبرود  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  لاطبا  روتکاف  شیپ  دقاف  یلاسرا  یاه  خساپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  لاطبا  یتساوخرد  لدم  کرام و  اب  توافتم  یلاسرا  یاه  خساپ 

دشاب یم  ناتسرهش  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا 

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: 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

دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طابترا طابترا سراپ   سراپ یتناراگ   یتناراگ اباب     DS-2DE4425IW-DEDS-2DE4425IW-DE  لدم لدم نژیو   نژیو کیاه   کیاه   2525 xx لسکیپ لسکیپ اگم   اگم   44 نادرگ   نادرگ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8080

تازیهجت تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تازیهجت هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030259000015 زاین :  هرامش 

دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

بستحم هدننک  هضرع  عجرم   AXIZ هدنزاس عجرم   PTZ 214 لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 25 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XZMG12 لدم  AS-Interface تازیهجت لباک  روتبادآ  تکوس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
عجرم ون  یآ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  یهافر  بو  تحت  لوژام  ناونع  یرازفا  تخس  لفق  اب  یربا  سنسیال و   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

ون هدنیآ  روانف  نیتلآ  هدننک  هضرع 
هتسب 28 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   Alphatech یتراجت مان   AH 418 لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن تمیق  نعت  هعجارم و  یتسویپ  کرادم  هب  امتح  اذل  دشابیم  هباشم  هدش  تبث  یاهدک  ناریا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  ننیمات  هدهع  هب  هاگشناد  رابنا  ات  الاک  لاسرا  هنیزه 

روپ 09158600043 قیفوت  سدنهم.دوش  لصاح  سامت  لیذ  هرامش  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد 

 ، دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یرافغ - هللا  تیآ  نابایخ  دنجریب - یبونج - ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577 یتسپ :  دک 

32395256-056  ، 32395000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32395267-056 :: 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

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون 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

5978387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  هدافتسا  دروم  تلوب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000543 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نارامیس

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

سابعردنب ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کنابایب روخ و  ناتسرهش  جاریا  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون 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

5978429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا جاریا  یاتسور  رد  نآ  زا  یرادرب  هرهب  یزادنا و  هار  گنیروتینام و  رورس و  قاتا  شیارآ  یریوصت و  شیاپ  متسیس  بصن  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کنابایبوروخ ناتسرهش  عباوت 

1101097822000001 زاین :  هرامش 
کنابایب روخ و  ناتسرهش  جاریا  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
کنابایب روخ و  ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

لوبق ای  در و  رد  کنابایبوروخ  ناتسرهش  یرادنامرف  تسارح  روضح  اب  تالماعم  نویسیمک  رد  یفیک  یبایزرا  ساسا  رب  جاریا  یاتسور  یرایهد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  اه  داهنشیپ 

8361646666 یتسپ :  دک  یرایهد ،  نامتخاس  جاریا -  یاتسور  کنابایب ،  روخ و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46324988-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46324944-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بشبش ردرد   دید   دید   MpMp  44 دنمشوه   دنمشوه   mmmm  3/63/6 تباث   تباث زنل   زنل تلوب   تلوب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8282

اتسور اتسور ردرد   نآنآ   زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   گنیروتینام   گنیروتینام وو   رورس   رورس قاتا   قاتا شیارآ   شیارآ وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8383

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 " ) " ) 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

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه مزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004285000058 زاین :  هرامش 

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نژیو لاب  لگ  کاترف  هدنزاس  عجرم   AVM8645XS لدم  AI دنمشوه تیلباق  یاراد   motoriz varifocal زنل لسکیپاگم  تلوب 8  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نژیو لاب  لگ  کاترف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
یترشاعم دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HEXA یتراجت مان   HSDC1001 لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   QLOGIC یتراجت مان   SB1404 لدم یرون  ربیف  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   WYSE هدنزاس عجرم   P20 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

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

یرضخ یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 305 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یرظتنم  سکاب  یتراجت  مان   M-B2030 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامن لصاح  سامت  ینایضرف  یاقآ  نفلت 85352417  اب  یگنهامه  تهج  دامن .  هجوت  تسویپ  لیاف  هب  افطل  دشاب .  یم  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1576613913 یتسپ :  دک  کالپ 44 و 46 ،  باتناهج ، نابایخ  حتفم ، هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85350-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85353000-021 :: 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 " ) " ) accessaccess  " " 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

عوجر5977842 بابرا  ددرت  رازفا  تخس  رازفا و  یاهمتسیسمرن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هارمه هارمه مزاول   مزاول وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 105 ھحفص 70 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rcevf2sh9l5zq?user=37505&ntc=5978459
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5978459?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 دادعت  22   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

طبترم5977184 تازیهجت  هتسبرادم و  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5978353 تاصخشم  قبط   NVR لاناک زاس 32  هریخذ  هحفص 27)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000164 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977918 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشتداعس  زاریش  - روحم  ( WIM  ) تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  اقترا و  ریمعت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهشتداعس  زاریش  - روحم  ( WIM  ) تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  اقترا و  ریمعت ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,770,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,289,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/12/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  دیب ،  مرخ  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  رادهار ی و  لک  هرادا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

wim :: 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

روحم5977918 ( WIM  ) تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  اقترا و  هحفص 71)ریمعت ،  )  w imwim

روحم روحم ( ( WIMWIM  ) ) تکرح تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   اقترا   اقترا ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 8585

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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " 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 دادعت  66   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

رورس5976994 قاتا  قیرح  مالعا  افطا و  حرط  یزاس  هحفص 19)هدایپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5977407 مالعا  هدنهد  رادشه  هحفص 19)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگتسد5977486 کناب 52  هعبات  نکاما  بعش و  قیرح  مالعا  متسیس  صقن  عفر  یرادهگن و  ، سیورس
هبوصنم

هحفص 19) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5977694 مالعا  ریژآ  فراعتم  یساش  متیا و  هحفص 19)2  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5977795 مالعا  متسیس  یارجاو  هحفص 19)یحارط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5978134 مالعا  متسیس  بصن  هحفص 19)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

5977829( لرتنک سسکا  یسرتسد ( لرتنک  هژورپ  تازیهجت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یم5977974 ههام  هیوست 2   fire wall(WAF) fortinet 1000E هاگتسد .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
.دشاب

هحفص 27) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003599000077 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978477 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوب  دهاوخ  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  ءاهب و  تسرهف  دقاف  تامدخ  ساسا  رب  دروارب  هام و  دادرارق 6  یارجا  تدم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یبونج  ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یزکرم  ددرت  نوناق  نامتخاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

خروم هرامش 123402/ت50659 ه  یغالبا  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قفو  لیذ  یاهدنب  زا  یکی  تروص  هب  تسیابیم  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دوش میلست  رازگهصقانم  هاگتسد  هب  هیهت و   22/09/94

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هجو  رد  قوف  غلبم  لداعم  یکناب  همانتنامض  لصا  فلا -
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هجو  رد  قوف  غلبم  لداعم  دقن  هجو  زیراو  یکناب  شیف  لصا   – ب

13:00 تعاس : 1401/12/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح یرادهار و  لک  هرادا  یرافغ 25 -  نابایخ  شبن  دنجریب –  یبونج –  ناسارخ   ، 9717833115 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یداصتقا 411451918139 دک  یلم 14003232766  هسانش  یتسپ 9717833115  دک   056  - 32342137-9 نفلت :  یا  هداج  لقن  و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

تیگ5977522 هنایار -  رلرتنک  تراک  - یتراک بایغ  روضح و  هاگتسد  یقرب -  لفق  ناوخ - تراک  هاگتسد 
گنیکراپ یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک 

هحفص 47) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5977829( لرتنک سسکا  یسرتسد ( لرتنک  هژورپ  تازیهجت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

عوجر5977842 بابرا  ددرت  رازفا  تخس  رازفا و  یاهمتسیسمرن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرت5978297 لرتنک  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ یاهمتسیستایلمع  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

88 روسناسآ   روسناسآ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   ربدراکنآرب   ربدراکنآرب روسناسآ   روسناسآ هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح هیهت ،  ،  هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
هرفن هرفن

8686
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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

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

یا5978443 هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
هرهچ صیخشت  اب  ددرت  تبث  هناماس  4030801341 تساوخرد 01/014 هصقانم

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 9) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

روسناسآ5978477 هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  هیهت ،  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هرفن روسناسآ 8  هاگتسد  کی  ربدراکنآرب و 

هحفص 9) ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/32 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تاعاس  رد  هتفه  کی  تدم  هب  یهگآ  نیا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور   15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نیگنس  نویماک  وردوخ  هاگتسد  دیرخ 20  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هب لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  ربتعم -  یاهزوجم  یاراد  طیارش  دجاو  دنمناوت و  تاسسوم  اهتکرش و  یقوقح  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  در  ای  شریذپ  رد  نامزاس  لایر -  هدرپس 56.000.000.000  غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش 

تنمیم نابایخ  شبن  یدازآ   ، نابایخ نارهت  رد  عقاو  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد   :: سردآ سردآ
تنمیم نابایخ  شبن  یدازآ  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  نامزاس  هناخریبد  یداهنشیپ  تاکاپ  میلست  لحم 

:: 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

رورس5976994 قاتا  قیرح  مالعا  افطا و  حرط  یزاس  هحفص 19)هدایپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5977407 مالعا  هدنهد  رادشه  هحفص 19)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزوس5977408 شتآ  قیرح  ءافطا  هحفص 19)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگتسد5977486 کناب 52  هعبات  نکاما  بعش و  قیرح  مالعا  متسیس  صقن  عفر  یرادهگن و  ، سیورس
هبوصنم

هحفص 19) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5977643( قیرحافطا مالقا  ) gent کرام هیذغت  عبنم   . لوژام تراک   . هحفص 19)روتکتد قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5977694 مالعا  ریژآ  فراعتم  یساش  متیا و  هحفص 19)2  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح نیگنس   نیگنس نویماک   نویماک وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

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

قیرح5977795 مالعا  متسیس  یارجاو  هحفص 19)یحارط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزوس5977865 شتآ  قیرح  ءافطا  هحفص 19)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5977893 نیگنس  نویماک  وردوخ  هاگتسد  هحفص 6)دیرخ 20  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5978134 مالعا  متسیس  بصن  هحفص 19)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5978295 ءافطا  مالعا و  متسیس  هحفص 19)ینابیتشپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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 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

5977177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  راد  تنامض  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 1500 یقیچ  نشکناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091936000559 زاین :  هرامش 

ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   TM34073-2,5 لدم یا  هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1500 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  6

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

ناریا5977177 زا  هک  راد  تنامض  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 1500 یقیچ  نشکناک 
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک 

هحفص 76) روتکتد  ( روتکتد

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

5977643( قیرحافطا مالقا  ) gent کرام هیذغت  عبنم   . لوژام تراک   . هحفص 19)روتکتد قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دود5978077 زاس  هحفص 19)راکشآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هکهک   راد   راد تنامض   تنامض راد   راد خیرات   خیرات درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا یناریا   یناریا ددع   ددع 15001500 دادعت   دادعت یقیچ   یقیچ نشکناک   نشکناک ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5977181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه  ( - Tenveo Tevo-VA4K (Auto Framing ینارفنک وئدیو  نیبرود  هاگتسد  تشه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101001010000243 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  نایناریا  اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   TENVEO یتراجت مان   VA3000E لدم سنارفنک  وئدیو  نیبرود  الاک :  مان 
TENVEO
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن هیارا  - تسا هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه  ( - Tenveo Tevo-VA4K (Auto Framing ینارفنک وئدیو  نیبرود  هاگتسد  تشه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوب یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب  - تست یسررب و  تهج  هدوب  یمازلا 

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

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( Tenveo Tevo-VA4K (Auto FramingTenveo Tevo-VA4K (Auto Framing  سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج نهآ  هار  لک  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   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001251000082 زاین :  هرامش 
بونج نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   CASTLE یتراجت مان   CA-B800 لدم هتسبرادم  نیبرود  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   DRW-2483ST لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   APACER یتراجت مان   AC233 لدم  GB 500 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   fdw 428 لدم هراک  دنچ  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  کالم  تسویپ  تادنتسم  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تسویپ  مرف  یرازگراب  لیمکت و 

سانشراک 09167896104 هرامش 

6133894891 یتسپ :  دک  بونج ،  نهآ  هار  لک  هرادا  (- نهآ هار  ) ترجه نادیم  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332280-061  ، 33335035-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335054-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090
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ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5977884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  جیروتسا  دراه  چیئوس و  تنیالک ، نیبرود ، رورس ، بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000039 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  هدش  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  دراوم  تاصخشم  دادعت و  زا  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  تایلام و  همیب  ریظن  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک 

.دشاب یم  رودقم  ناسانشراک  ینف  دات  مالقا و  بصن  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یلم  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 13 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DVT4010 لدم سپیلیف  ادص  هدننک  طبض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001056000081 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
DVT4010 لدم سپیلیف  ادص  هدننک  طبض  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135937661 یتسپ :  دک  یزادرپراک ،  لک  هرادا  ناریا - یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60992806-021  ، 60991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66731191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیروتسا جیروتسا دراه   دراه وو   چیئوس   چیئوس تنیالک ، ، تنیالک نیبرود ، ، نیبرود رورس ، ، رورس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9191

DVT4010DVT4010 لدم   لدم سپیلیف   سپیلیف ادص   ادص هدننک   هدننک طبض   طبض ناونع : : ناونع 9292
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم5977075 و   ، کتسد هیاپ ،  اب  هارمه  45x موز تیلباق  اب  یشخرچ  نیبرود  ددع  ود  دیرخ 
بصن

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تدوع5977173 مالقا  تیفیک  مدع  تروصرد  ) تسویپ تسیل  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود 
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  هباشمدکناریا ، (، دوشیم

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5977181(Tenveo Tevo-VA4K (Auto Framing سنارفنک وئدیو  نیبرود  هحفص 10)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

طبترم5977184 تازیهجت  هتسبرادم و  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5977500 یرطاب  سناکرف -  یتلوم  هحفص 27)هدنریگ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تارباخم5977543 هتسبرادم و  نیبرود  هکبش  ، قرب یشک  میس  هحفص 62)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرازفا5977761 تخس  تازیهجت  هحفص 10)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

جیروتسا5977884 دراه  چیئوس و  تنیالک ، نیبرود ، رورس ، بصن  هحفص 10)هیهت و  نیبرود  ( نیبرود

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

یتناراگ5977978 اب   DS-2DE4425IW-DE لدم نژیو  کیاه   25x لسکیپ اگم  نادرگ 4  نیبرود 
طابترا سراپ 

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5978104DVT4010 لدم سپیلیف  ادص  هدننک  هحفص 10)طبض  نیبرود  ( نیبرود

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

تازیهجت5978178 هتسب و  رادم  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5978386WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  هحفص 27)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بش5978387 رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 62)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هارمه5978459 مزاول  هتسب و  رادم  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالقا  تسیل  قباطم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  دراه و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005070000062 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشابیمن  دات  دروم  نیزگیاج  یداهنشیپ و  تاعطق  دشاب و  یم  زاین  دروم  قوف  تاعطق  تمیق  - 

.دوش هتفرگ  سامت  یمراط  یاقآ  یدمحم و  یاقآ  هرامش 81753574  اب  رتشیب  تاعاطا  هب  زاین  تروص  رد 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش ظاحل  روتکافشیپ  رد  رگید  ینف  تاصخشمو  یتناراگ  دوجو  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  ابش  هرامش  رهم و  یارادروتکافشیپ  هئارا 

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالقا   مالقا تسیل   تسیل قباطم   قباطم یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت وو   دراه   دراه ناونع : : ناونع 9393
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دابآ مرخ  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ مرخ  هاگدورف  تهج   SAS 12TB Enterprise دراه ددع  زاس JBOD Promise R2600 و 21  هریخذ  هاگتسد  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001615000029 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   Vess R3604fiD لدم هنایار  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   San Storage زاس هریخذ  الاک :  مان 

PROMISE TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   w 1100 ناوت  V 220 ژاتلو  A 8 نایرج تدش   PROMISE
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  گربدنت  هدنزاس  عجرم   LTO-5 HH SAS لدم  TB 12 تیفرظ  LTO 1U 8 Slots یراون هنایار  جیرتراک  الاک :  مان 

ددع 21 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض سامت  هرامش  هارمهب  روتکاف  شیپ.دشاب  یم  همیمض  لیاف  رد  یتساوخرد  تاصخشم  یراذگ  تمیق  کالم  ، دنشاب یم  هباشم  اه  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یماقم 09171101015 یاقآ  یلیمکت  تاحیضوت.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لیوحت  هنیزه.ددرگ 

6814166114 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یادهش  هاگدورف  کشمیدنا  هداج  رتمولیک 8  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33439903-066  ، 33439901-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439902-066 :: 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

تسویپ5977770 مالقا  تسیل  قباطم  یزاس  هریخذ  تازیهجت  هحفص 80)دراه و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

جیرتراک5977822 زاس +  هریخذ  هاگتسد  هحفص 80)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5978353 تاصخشم  قبط   NVR لاناک زاس 32  هریخذ  هحفص 27)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رادشه5977908 راون  یا و  هکشب  دنب  هار  یا و  هناوتسا  دنب  هار  لماش  یکیفارت  مئالع  هحفص 47)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

جیرتراک جیرتراک زاس +  +  زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

تیگ5977522 هنایار -  رلرتنک  تراک  - یتراک بایغ  روضح و  هاگتسد  یقرب -  لفق  ناوخ - تراک  هاگتسد 
گنیکراپ یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک 

هحفص 47) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  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 13 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  ددع  دادعت 12  هب  رورس  رواپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

1101005865000189 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کت اران  یکناب  کینورتکلا  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . یرادباسح دانسا  لیمکت  یزکرم و  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهعب  لک  هرادا  یزکرم  رابنا  هب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه 

.دوش هعلاطم  ًامتح  تسویپ  تسیل 

9178144753 یتسپ :  دک  بارس ،  هاگتسیا  زا  دعب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251070-051  ، 32217724-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227651-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم اباب   ددع   ددع   1212 دادعت   دادعت هبهب   رورس   رورس رواپ   رواپ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیزراک ریق و  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093416000021 زاین :  هرامش 
نیزراک ریق و  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرمرتم 76 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نیزراکوریق رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، نیماضت هلمجزا  یدراوم  تهج  یتسویپ  دادرارق  هنومن  هب  هجوت  اذل  دریگ .  یم  ماجنا  راکنامیپ  امرفراک و  نیبام  یف  دادرارق  تروصب  راک  ماجنا   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  ...و  همیب  باسح  اصافم  هئارا 

7476118139 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  یبونج -  ناوضر  نابایخ  ع - )  ) یلع ماما  راولب  ریق -  نیزراکوریق ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5452178-071  ، 54527249-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54524970-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یروانف تاقیقحت و  مولع  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   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5977970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(UPS borri B9000 (60Kva دشاب. یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ههام  هیوست 2 

1101000031000064 زاین :  هرامش 
یروانف تاقیقحت و  مولع   ترازو  هدننک :  رازگرب 

قاتا هداد و  زکرم  هکبش و  دربراک   B 9000 لدم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   BORRI یتراجت مان   KVA 60 ناوت  Online-Double Conversion عون  UPS الاک :  مان 
اشوک کامآ  یدیلوت  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  یکشزپ  یتعنص و  زکارم  رورس و 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(UPS borri B9000 (60Kva دشاب. یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههام  هیوست 2 

1466664891 یتسپ :  دک  یبونج ،  نازوریپ  شبن  نازمره - -خ  نیدروخ راولب  -2 زاف برغ - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82233738-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88575632-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یرادناتسا   :: 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   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  مالعا و  قبط  رورس  تاعطق   ) الاک ملق  نیمات 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000213000023 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

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 20 دادعت : 

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

( تسویپ طیارش  مالعا و  قبط  رورس  تاعطق   ) الاک ملق  نیمات 8   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818653114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یرادناتسا  هیظفاح  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442283-086  ، 33666001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33688006-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   ههام   ههام   22 هیوست   هیوست ( ( UPS borri B9000  (60KvaUPS borri B9000  (60Kva .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 9797

GBGB  3232 تیفرظ   تیفرظ رورس   رورس   DDR4DDR4  مرمر ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن   :: 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   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(HP DL580Gen8 یرازفا تخس  هصخشم  اب   ) رورس ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  تاداریا 

1101005373000012 زاین :  هرامش 
روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
دصرد 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن  یم  بلس  دوخ  یوس  زا  ار  یضارتعا  هنوگره  تکرش  دشاب و  یم  فارصنا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  رت  هنافصنم  تمیق  رترب و  تیفیک  باختنا  کالم 

دامرف لصاح  سامت  یزیزع 09379288927  سدنهم  هرامش  اب  ینف  تالاوس  تهج 

1416747311 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  یرکاذ  هچوک  یبونج  نیطسلف  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88938083-021  ، 88937579-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88937007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   تاداریا   تاداریا ( ( HP DL580Gen8HP DL580Gen8 یرازفا   یرازفا تخس   تخس هصخشم   هصخشم اباب    ) ) رورس رورس ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9999

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060037000119 زاین :  هرامش 

دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  رورس  لماک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلوتم سدنهم  یگنهامه 09153759850-05157221917  تهج  سامت  هرامش 

دشاب یم  هاگشناد  برد  لیوحت 

9691699967 یتسپ :  دک  دابانگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  ریدغ -  نادیم  دابانگ -  ناتسرهش  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57223028-051  ، 57223513-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57227689-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5978254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003641000071 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اواف شهوژپ  هناخ  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HPE PROLIANT DL380 GEN9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155797178 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  - مهدزون ناتسلگ  بنج  - ناتسلگ راولب  - نارهم نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32568616-026  ، 32563216-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563219-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 100100

رورس رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 10 110 1
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تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093251000004 زاین :  هرامش 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  تاصخشم  اب  هنایار  رورس  - 

ت
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لیوحت  لحم  ات  لاسرا  یاه  هنیزه  دریگیم  تروص  تخادرپ  لحارم  هنایار  زکرم  هیدات  زا  دعب  هنایار  زکرم  هدهع  رب  ینف  تاصخشم  دات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  ار  الاک  تلاصا  دک  دشاب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد   . دشاب دیلوت 1401  خیرات  اب  زور و  هب  دیاب  الاک  تسا  هدنشورف 

7616913555 یتسپ :  دک   ، 2 هقبط 1 هرامش نامتخاس  - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  - یولع غاب  تفه  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33257139-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325759-034 :: 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

رورس5976994 قاتا  قیرح  مالعا  افطا و  حرط  یزاس  هحفص 19)هدایپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دشابیم5977306 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  تاصخشم  اب  ددع  دادعت 12  هب  رورس  هحفص 83)رواپ  رورس  ( رورس

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

رورس5977312 قاتا  یزاس  هحفص 83)درادناتسا  رورس  ( رورس

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

جیروتسا5977884 دراه  چیئوس و  تنیالک ، نیبرود ، رورس ، بصن  هحفص 10)هیهت و  نیبرود  ( نیبرود

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

.دشاب5977970 یم  ههام  هیوست 2  ( UPS borri B9000 (60Kva دشاب. یم  هباشم  دک  هحفص 83)ناریا  رورس  ( رورس

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

5978009GB 32 تیفرظ رورس   DDR4 هحفص 83)مر رورس  ( رورس

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

لیاف5978138 حرش  هب  تاداریا  ( HP DL580Gen8 یرازفا تخس  هصخشم  اب   ) رورس ریمعت 
دشاب یم  تسویپ 

هحفص 83) رورس  ( رورس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 102102

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

هنایار5978155 هحفص 83)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس5978254 قاتا  هحفص 83)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

تسویپ5978390 تاصخشم  اب  هنایار  هحفص 83)رورس  رورس  ( رورس

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

هرهب5978429 یزادنا و  هار  گنیروتینام و  رورس و  قاتا  شیارآ  یریوصت و  شیاپ  متسیس  بصن  ، دیرخ
اتسور رد  نآ  زا  یرادرب 

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یس5978435 نژرو -  نیرخآ  زودنیو 10  ید  یس  نژرو -  نیرخآ  ودرگ  رازفا  مرن  ید  یس  کپ  نیمات - :
 .... و نژرو -  نیرخآ  رورس 2022  زودنیو  ید 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5977370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000440 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
Mayser, Safety Mats, Type: SM/BK, GM5, 24 Volt DC, Sensor with 2 Lines - 

ددع دادعت 2  هب   1-162cm*27cm
ددع دادعت 1  هب   2-242cm*51cm

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

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

نامز جرد  ینف و  تاصخشم  دیق  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  تمیق  داهنشیپ  دات  تهج  ددرگ  یم  دیکات  انمض  .دشاب  یم  تسویپ  هب  رادیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  الاک  لیوحت 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43133755-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حطس حطس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 103103
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5977612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیچ روشک  زا  ولیک  نزوب 1900  گبریا  روسنس  ددع  ییاوه 7917  لمح  ناونع : 

14013440 مالعتسا :  هرامش 
یناگرزاب تامدخ  لقن و  لمح و  هرادا  دحاو : 

2022/11/23 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52459004 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/15هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیچ نیچ روشک   روشک زازا   ولیک   ولیک   19001900 نزوب   نزوب گبریا   گبریا روسنس   روسنس ددع   ددع ییاوه  79177917   ییاوه لمح   لمح ناونع : : ناونع 104104

روسنس روسنس ناونع : : ناونع 105105
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5977807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی   PMA100-FD لدم لاتیجید  یفارگومام  هاگتسد  هب  طوبرم  ییامنگرزب  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093535000217 زاین :  هرامش 

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

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

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

43318502-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع کیکی     PMA100 -FDPMA100 -FD  لدم لدم لاتیجید   لاتیجید یفارگومام   یفارگومام هاگتسد   هاگتسد هبهب   طوبرم   طوبرم ییامنگرزب   ییامنگرزب تستس   ناونع : : ناونع 106106
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 

.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 
1101092935000787 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهم ورتکلا  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم   TAJ-DMB لدم امیپاوه  تخوس  لاقتنا  نمدد  رمیات  متسیس  یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

ددع 33 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   HANSFORD هدنزاس عجرم   VT60 روزیلانآ هاگتسد  هب  روسنس  لاصتا  دربراک   HS-ACTBA لاریپسا لباک  الاک :  مان 
یسراپ نیون  زومآ  تعنص 

ددع 33 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HS-ACTBAHS-ACTBA  لاریپسا لاریپسا لباک   لباک رمیات -  -  رمیات متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا درب   درب ناونع : : ناونع 107107
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SENSOR CATERPILLAR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004114 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان   966H لدم ردول  تخوس  کنات  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

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

تسرپ ناوج  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم   HG180D لدم ردیرگ  روتوم  اوه  راشف  روسنس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ دنهاوخن  رارق  یسررب  دروم  ینف  داهنشیپ  نودب  یاه  خساپ.دشاب  یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دشاب یم  یمازلا  شرافسرودص  لبق  ینف  دات  تهج  هنومن  هیارا 
دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ 

061-34122579

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

23579-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SENSOR CATERPILLARSENSOR CATERPILLAR ناونع : : ناونع 108108
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5978505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  کیتاتسا  وردیه  حطس  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014001025 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SK300 لدم  7x1/5 m حطس داعبا  یهاچ  رس  تازیهجت  تالآ و  ریش  تست  دربراک  راشف  روسنس  یرتویپماک و  متسیس  هب  زهجم  کیتاتساوردیه  زیم  الاک :  مان 

ینایواک نیسح  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: 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

حطس5977370 هحفص 89)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

نیچ5977612 روشک  زا  ولیک  نزوب 1900  گبریا  روسنس  ددع  ییاوه 7917  هحفص 89)لمح  روسنس  ( روسنس

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

هحفص 89)روسنس5977689 روسنس  ( روسنس

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

ددع5977807 کی   PMA100-FD لدم لاتیجید  یفارگومام  هاگتسد  هب  طوبرم  ییامنگرزب  هحفص 89)تس  روسنس  ( روسنس

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

5978335HS-ACTBA لاریپسا لباک  رمیات -  متسیس  یکینورتکلا  هحفص 89)درب  روسنس  ( روسنس

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

5978499SENSOR CATERPILLAR(89 هحفص روسنس  ( روسنس

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

تالآ و5978505 ریش  تست  دربراک  راشف  روسنس  یرتویپماک و  متسیس  هب  زهجم  کیتاتس  اوردیه  زیم 
یهاچ رس  تازیهجت 

هحفص 89) روسنس  ( روسنس

یهاچ یهاچ رسرس   تازیهجت   تازیهجت وو   تالآ   تالآ ریش   ریش تست   تست دربراک   دربراک راشف   راشف روسنس   روسنس وو   یرتویپماک   یرتویپماک متسیس   متسیس هبهب   زهجم   زهجم کیتاتس   کیتاتس اوردیه   اوردیه زیم   زیم ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   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

طبترم5977184 تازیهجت  هتسبرادم و  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5977382Quidway S5300 series S5328C-HI-24S لدم :  یوآوه  هحفص 27)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاوریاف5977410 هحفص 10)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یشوگ5977489 یروتارپا 405IP و  لوسنک  دروبیک  لتاکلا - نفلت  زکرم   INT IP3 و CPU یاهتراک
لتاکلا  8088 لدم ثوتولب 

هحفص 27) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتناراگ5977738 اب  دنبکا  لانیجرا   STACK NEW لباک +WS-C3850-24-S-E وکسیس چیئوس 
( دوشیمن هداد  تدوع  یسرب  زا  سپ  دنبکا  ریغ  رفیر و  یالاک  دشابیمن .  دات  دروم  رفیر  )

هحفص 27) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دات5977784 دروم  رفیر   ) یتناراگ اب  دنبکا  لانیجرا   WS-C3850-48T-S NEW وکسیس چیئوس 
( دوشیمن هداد  تدوع  یسرب  زا  سپ  دنبکا  ریغ  رفیر و  یالاک  دشابیمن . 

هحفص 27) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

جیروتسا5977884 دراه  چیئوس و  تنیالک ، نیبرود ، رورس ، بصن  هحفص 10)هیهت و  نیبرود  ( نیبرود

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

تازیهجت5978178 هتسب و  رادم  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

وکسیس5978313 چوس  ددع  هحفص 27)2  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5978386WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  هحفص 27)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5978437SIEMENS باه هحفص 14)چیئوس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هارمه5978459 مزاول  هتسب و  رادم  هحفص 62)نیبرود  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 دادعت  22   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

وکسیس5978313 چوس  ددع  هحفص 27)2  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5978386WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  هحفص 27)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یراتسرپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  فارصنا  هلزنم  هب  تسیل  لاسرا  مدع  .ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  تسیل  تسا  هباشم  دربردام  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090689000014 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یراتسرپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یریوصت یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADATA هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان  لدم 8/2666   GB 8 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

شورس
ددع 4 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
GREEN یتراجت مان   GP380A لدم  W 380 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   Core i3-2120 لدم  GHz 3/3 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  فارصنا  هلزنم  هب  تسیل  لاسرا  مدع  .ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  تسیل  تسا  هباشم  دربردام  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6719851351 یتسپ :  دک  یئامام ،  یراتسرپ و  هدکشناد  دابآ  تلود  راولب  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38162083-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38162083-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   فارصنا   فارصنا هلزنم   هلزنم هبهب   تسیل   تسیل لاسرا   لاسرا مدع   مدع .ددرگ   .ددرگ لیمکت   لیمکت وو   هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد هبهب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تسا   تسا هباشم   هباشم دربردام   دربردام دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یراتسرپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  فارصنا  هلزنم  هب  تسیل  لاسرا  مدع  .ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  تسیل  تسا  هباشم  دربردام  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090689000014 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یراتسرپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یریوصت یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADATA هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان  لدم 8/2666   GB 8 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

شورس
ددع 4 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
GREEN یتراجت مان   GP380A لدم  W 380 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   Core i3-2120 لدم  GHz 3/3 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  فارصنا  هلزنم  هب  تسیل  لاسرا  مدع  .ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  تسیل  تسا  هباشم  دربردام  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6719851351 یتسپ :  دک  یئامام ،  یراتسرپ و  هدکشناد  دابآ  تلود  راولب  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38162083-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38162083-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   فارصنا   فارصنا هلزنم   هلزنم هبهب   تسیل   تسیل لاسرا   لاسرا مدع   مدع .ددرگ   .ددرگ لیمکت   لیمکت وو   هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد هبهب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تسا   تسا هباشم   هباشم دربردام   دربردام دکدک   ناریا   ناریا 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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نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنچ وکا  دنرب  اب  سنارفنک  نلاس  یتوص  متسیس  سیورس  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005485000092 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  تکرش  سانشراک  طسوت  دیدزاب  مرف  لیمکت  یبای و  بیع  یتوص و  متسیس  زادیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 15 

 : یتسپ دک  نارهت ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  اکتا  هاگشورف  بنج  هلال  کراپ  یوربور  یلامش  رگراک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1418673571

60982519-021  ، 60982716-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66923000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاسرا5977812 مدع  .ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  تسیل  تسا  هباشم  دربردام  دک  ناریا 
.دشاب یم  فارصنا  هلزنم  هب  تسیل 

هحفص 96) توص  ( توص

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

لاسرا5977813 مدع  .ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  تسیل  تسا  هباشم  دربردام  دک  ناریا 
.دشاب یم  فارصنا  هلزنم  هب  تسیل 

هحفص 96) توص  ( توص

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

5978104DVT4010 لدم سپیلیف  ادص  هدننک  هحفص 10)طبض  نیبرود  ( نیبرود

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

گنچ5978105 وکا  دنرب  اب  سنارفنک  نلاس  یتوص  متسیس  سیورس  هحفص 96)ریمعت و  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

گنچ گنچ وکا   وکا دنرب   دنرب اباب   سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس یتوص   یتوص متسیس   متسیس سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهش میسن  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5977328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک ددرگ -  دیق  روتکاف  شیپ  رد  ینف  تاصشم  هاگنامرد -  رابنا  رد  لیوحت   - هباشم دک  ناریا  هئارا   - تسویپ لیاف  قبط  تاصخش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یناریا 

1101094524000014 زاین :  هرامش 
رهش میسن  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSPEC هدنزاس عجرم   KINGSPEC یتراجت مان   PC3-12800 لدم  GB 4 تیفرظ  DDR3 هنایار مر  الاک :  مان 
رازفا نایوگ  یسدنهم 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   LEXMARK هدنزاس عجرم   T 652 N لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

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

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

شیپ رد  ینف  تاصشم  - ددرگیم عوجرم  دات  مدع  تروص  رد  هاگنامرد -  رابنا  رد  لیوحت   - هباشم دک  ناریا  هئارا   - تسویپ لیاف  قبط  تاصخش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 02156773418 نفلت   - دشاب یناریا  الاک  ددرگ -  دیق  روتکاف 

3765189364 یتسپ :  دک  رهش ،  میسن  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56751698-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56751698-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرزیل یرزیل رگپاچ   رگپاچ  -  - GBGB  44 تیفرظ   تیفرظ   DDR3DDR3  هنایار هنایار مرمر   ناونع : : ناونع 113113

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  جردنم   ( دنرب عون و   ) حرش قبط  اقیقد  ( ددع کی  مادکره  زا   ) رتنیرپ نکدرخ و   ، تاقلعتم رتویپماک و  لماش  الاک  ملق   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم تامدخ  یتناراگ و  یاراد  تسویپ 
1101003002000702 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

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

یئاکشیو یداجس  نیمار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MIHER یتراجت مان   MM 500 600 800 C لدم ذغاک  نکدرخ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

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

دیراورم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BEYOND هدنزاس عجرم   BEYOND یتراجت مان   BMK-2990 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
وریپسا

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

ناریا هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم  سیرتام  هدننک  هضرع  عجرم  ایام  یتراجت  مان   MA22 M Series لدم  AIO هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح و ...  هلمج  زا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک ی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب هدش ،  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  اقیقد  تسیاب  یم  روکذم  یالاک  اذل  تسا  هباشم  دک  ناریا 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589261-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ وو   نکدرخ   نکدرخ  ، ، تاقلعتم تاقلعتم وو   رتویپماک   رتویپماک لماش   لماش الاک   الاک ملق   ملق   55 ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروتینام ریز  ییاپ -  ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099226000011 زاین :  هرامش 

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوط نف  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  نف  ارف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   F 2240007 لدم یرمیلپ  سنج  هقبط  کی  یروتینام  ریز  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   FR1 لدم کیمونوگرا  ییاپ  ریز  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  یعطق  دیرخ  هنومن  دات  زا  دعب  لاسرا و  الاک  هنومن  تسیمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457813481 یتسپ :  دک  الپ ک6 ،  وگتسار  یعراز  دیهش  یلامش  شوخ  یدازا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64015426-021  ، 64015000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروتینام یروتینام ریز   ریز ییاپ -  -  ییاپ ریز   ریز ناونع : : ناونع 115115

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5978342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سپ تامدخ  یتناراگ و  اب  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  عون  دنرب و  حرش و  قبط  هاگتسد  مادکره 4  زا  - روتینامو تاقلعتم   ، رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم شورف  زا 

1101003002000705 زاین :  هرامش 
روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

برغ تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8305 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

ناریا هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم  سیرتام  هدننک  هضرع  عجرم  ایام  یتراجت  مان   MA22 M Series لدم  AIO هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

.دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح و ...  هلمج  زا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک ی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش تمیق  مالعا  تسویپ ،  تسیل  رد  روکذم  عون  دنرب و  یارب  طقف 

 . دشاب تسویپ  ، تسیل  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  اقیقد  تسیاب  یم  روکذم  یالاک  اذل  تسا  هباشم  دک  ناریا 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589261-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: 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

طبترم5977184 تازیهجت  هتسبرادم و  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرزیل5977328 رگپاچ   - GB 4 تیفرظ  DDR3 هنایار هحفص 98)مر  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ5977417 نکدرخ و   ، تاقلعتم رتویپماک و  لماش  الاک  ملق  هحفص 98)5  روتینام  ( روتینام

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

ششوپ5977837 کیدتاک  تظافح  هناماس  ژاتلو  لرتنک  گنیروتینام و  یریگ و  هزادنا  تبث  هاگتسد 
هلول

هحفص 14) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

زازا سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یتناراگ   یتناراگ اباب   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم عون   عون وو   دنرب   دنرب وو   حرش   حرش قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد   44 مادکره   مادکره زازا   -- روتینامو روتینامو تاقلعتم   تاقلعتم  ، ، رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع
ربتعم ربتعم شورف   شورف

1161 16
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروتینام5978118 ریز  ییاپ -  هحفص 98)ریز  روتینام  ( روتینام

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

لیاف5978342 رد  جردنم  عون  دنرب و  حرش و  قبط  هاگتسد  مادکره 4  زا  - روتینامو تاقلعتم   ، رتویپماک
ربتعم شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  اب  تسویپ 

هحفص 98) روتینام  ( روتینام

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

هرهب5978429 یزادنا و  هار  گنیروتینام و  رورس و  قاتا  شیارآ  یریوصت و  شیاپ  متسیس  بصن  ، دیرخ
اتسور رد  نآ  زا  یرادرب 

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

طبترم5977184 تازیهجت  هتسبرادم و  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تارباخم5977543 هتسبرادم و  نیبرود  هکبش  ، قرب یشک  میس  هحفص 62)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرازفا5977761 تخس  تازیهجت  هحفص 10)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یتناراگ5977978 اب   DS-2DE4425IW-DE لدم نژیو  کیاه   25x لسکیپ اگم  نادرگ 4  نیبرود 
طابترا سراپ 

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5978386WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  هحفص 27)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بش5978387 رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 62)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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سراف بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tender.nww.ir :: عبنم :: 1401/09/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977794 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث زکرم 122 و  نفلت  طوطخ  هب  ییوگخساپ  تامدخ  هئارا  تهج  راک ) هرادا  ربتعم  تیحالص  داتاب   ) طیارش دجاو  راکنامیپ  باختنا  هب  تبسن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن مادقا  ریز  حرش  هب  زاین  دروم  تاشرازگ  هیهتو  اه  تساوخرد  یریگیپو  لاس  مایا  مامت  رد  هتعاس  تروص 24  هب  رازفا  مرنرد  اه  تساوخرد  تاعالطا 

لایر نویلیم   11520 هیلوا :  دروآرب 

لایر دنس 2000000  اهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیمضت 545,600,000 غلبم 

رودص خیرات  زا  رابتعا  هام  هس  اب  سراف  ناتسا  افبآ  تکرش  عفن  هب  یکناب  همانتنامض  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت 

اهدادرارق رتفد  سراف ، ناتسا  افبآ  تکرش  یناحبس ، نابایخ  شبن  یبرغ ، یسودق  نابایخ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: abfa-fars.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تبث5977794 زکرم 122 و  نفلت  طوطخ  هب  ییوگخساپ  تامدخ  هئارا  تهج  راکنامیپ  باختنا  هب  تبسن 
یریگیپو لاس  مایا  مامت  رد  هتعاس  تروص 24  هب  رازفا  مرنرد  اه  تساوخرد  تاعالطا 

تاشرازگ هیهتو  اه  تساوخرد 

هحفص 103) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

شیوداپ5977801 سوریو  هحفص 10)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عوجر5977842 بابرا  ددرت  رازفا  تخس  رازفا و  یاهمتسیسمرن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرادا5978072 نویساموتارازفا  مرن  هتسب  بصن  هحفص 10)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت5978178 هتسب و  رادم  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یس5978435 نژرو -  نیرخآ  زودنیو 10  ید  یس  نژرو -  نیرخآ  ودرگ  رازفا  مرن  ید  یس  کپ  نیمات - :
 .... و نژرو -  نیرخآ  رورس 2022  زودنیو  ید 

هحفص 10) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رازفا رازفا مرنرد   مرنرد اهاه   تساوخرد   تساوخرد تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث وو     122122 زکرم   زکرم نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ هبهب   ییوگخساپ   ییوگخساپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا هبهب   تبسن   تبسن ناونع : : ناونع
تاشرازگ تاشرازگ هیهتو   هیهتو اهاه   تساوخرد   تساوخرد یریگیپو   یریگیپو لاس   لاس مایا   مایا مامت   مامت ردرد   هتعاس   هتعاس تروص  2424   تروص هبهب  
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دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

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

زا 105 ھحفص 104 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8a9w76le6vmc2?user=37505&ntc=5977794
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5977794?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ 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  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگدورف5977197 یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  هحفص 7)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هار5978460 بصن و  تازیهجت ، دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
تراظن هناماس  یزادنا 

هحفص 10) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5977840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  یدقن /  تخادرپ  ددع /  هس   / Deli DL552002 رتنیوپ رزیل  هباشم /  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090129000083 زاین :  هرامش 
زاریش یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 / ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  یدقن /  تخادرپ  ددع /  هس   / Deli DL552002 رتنیوپ رزیل  هباشم /  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134845794 یتسپ :  دک  زاریش ،  یکشزپ  هدکشناد  یرادناتسا /  بنج  دنز /  راولب  زاریش /  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32084013-071  ، 2301274-713 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2301274-713 :: 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

5977840Deli DL552002 رتنیوپ هحفص 105)رزیل  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

Deli DL552002Deli DL552002 رتنیوپ   رتنیوپ رزیل   رزیل ناونع : : ناونع 118118

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

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

زا 105 ھحفص 105 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dpgaks2hvu5md?user=37505&ntc=5977840
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5977840?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net
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