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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

140 1140 1 رذآ   رذآ   55 هبنش   هبنش 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   167,950هکس , 000167,950 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   352رالد ,600352 تاراما600, تاراما مهرد   97,47097,470مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   158هکس , 100 , 000158 , 100 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   242رالد ,300242 سیئوس300, سیئوس کنارف   379,600379,600کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 90هکس , 000 , 00090 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع269,500269,500رالد ناتسبرع لایر   95,65095,650لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 59,800هکس , 00059,800 , وروی000 372وروی ,910372 ژورن910, ژورن نورک   36,40036نورک ,400

رایع رایع   1818 یالط   15,251یالط , 00015,251 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ434,260434,260دنوپ نپاژ نینی   دصکی   ,258دصکی 1 10258 , 1 10

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
(( 116116))

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

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

زا 112 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 22  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 01/100/52225د یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناحبس  :: عبنم :: 1401/09/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983402 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   یبایزرا 1401/09/22  یاهتکاپ  ییاشگزاب  نویسمک  خیرات   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/09/23: هصقانم یاهتکاپ  ییاشگزاب  نویسمک 

تاعالطا تبث  زکرم 122 و  نفلت  طوطخ  هب  ییوگخساپ  تامدخ  هئارا  تهج  راک ) هرادا  ربتعم  تیحالص  دأت  اب   ) طیارش دجاو  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین  دروم  تاشرازگ  هیهت  اه و  تساوخرد  یریگیپ  لاس و  مایا  مامت  رد  هتعاس  تروص 24  هب  رازفا  مرن  رد  اه  تساوخرد 

سراف ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  درکلمع  هزوح  هعبات  یاهرهش  یداتس و  هزوح  هژورپ  لحم 
یسمش هام  هژورپ 12  ارجا  تدم 

لایر نویلیم  هیلوا 11520  دروآرب 

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 545.600.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  راشتنالاریثک  همانزور  رد  یهگآ  تبون  هس  ات  ود  جرد  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   500.000

اهدادرارق رتفد  سراف  ناتسا  افبآ  تکرش  یناحبس  نابایخ  شبن  یبرغ  یسودق  نابایخ  تاداهنشیپ  میلست  هصقانم و  دانسا  ذخا  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.abfa-fars.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیون یاه  یروانف  شرتسگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش یرادا 1401/9/7  تقو  یادتبا  زا   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5983403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

symantec سوریو یتنآ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مادقا دوخ  یاه  هنایار  هکبش و  تینما  نیمات  تهج  سوریو  یتنآ  یتینما  رازفا  مرن  یناسر  زورب  شزومآ و  ینابیتشپ ،  یرادهگن ،  بصن ،  دیرخ ،  دراد  رظن  رد 

دیامن 
رورس تنیالک و  هاگتسد  دادعت 22000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  هرامش 54  اردصالم  عطاقت  زا  رتالاب  ناتسدرک   :: سردآ سردآ

83325670 :: 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

مامت مامت ردرد   هتعاس   هتعاس تروص  2424   تروص هبهب   رازفا   رازفا مرن   مرن ردرد   اهاه   تساوخرد   تساوخرد تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث وو     122122 زکرم   زکرم نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ هبهب   ییوگخساپ   ییوگخساپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
زاین زاین دروم   دروم تاشرازگ   تاشرازگ هیهت   هیهت وو   اهاه   تساوخرد   تساوخرد یریگیپ   یریگیپ وو   لاس   لاس مایا   مایا

11

symantecsymantec سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناهفصا رصع   :: عبنم :: 1401/09/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکرابم دالوف  تکرش  یهگآ  نتم  ابس  دالوف  عمتجم  نفلت  زکرم  اقترا  یناسرزورب و  بصن و  تازیهجت  دیرخ  یحارط ،   ، هدننک نیمأت  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  ابس  دالوف  عمتجم  نفلت  زکرم  اقترا  یناسرزورب و  هژورپ  تهج  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  نیمات ، یحارط ، هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هعسوت یاهدادرارق  دحاو  هکرابم   161: یتسپ قودنص  ناهفصا -  یبرغ  بونج  یرتمولیک   75 ناهفصا -  : سردآ هب  کرادم  دانسا و  لاسرا   :: سردآ سردآ

شخرذآ یاقآ  یمساق و  مناخ   0315273 - 3098 - 5195 :: 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

ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1 - 63 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش یلا  خروم 1401/9/6  تعاس 7  زا   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
15:35

یلم شالت   :: عبنم تعاس 15:35عبنم  - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983913 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوجوم  RDC اداکسا یرازفا  مرن  یاهتیلباق  لیمکت  ءاقترا و  تهج  یرازفا  مرن  یاهلوژام  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هئارا هجدوب - همانرب و  نامزاس  زا  ندعم  تعنص و  ای  تاطابترا  ای  ورین  هتشر  رد  هبتر 5  همانیهاوگ  لقادح  هئارا  هناماس 2001001224000067 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزیراو شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  همان 2.475.000.000  تنامض  غلبم  اتفا - یهاوگ 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir wamp.tavanir.org.ir/tender/mainنفلت 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

عمتجم عمتجم نفلت   نفلت زکرم   زکرم اقترا   اقترا وو   یناسرزورب   یناسرزورب وو   بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یحارط ،  ،  یحارط  ، ، هدننک هدننک نیمأت   نیمأت ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 33

دوجوم دوجوم   RDCRDC  اداکسا اداکسا یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاهتیلباق   یاهتیلباق لیمکت   لیمکت وو   ءاقترا   ءاقترا تهج   تهج یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاهلوژام   یاهلوژام بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

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

2000094939000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984907 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  دکار  ویشرآ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هبتر 3  - main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - 1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هبتر 2  - main frame ریغ یاه  هنایار  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - 2

هبتر 2 تاموزلم -  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ - - 3
هبتر 2 یبناج -  یاههاگتسد  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ - - 4

هبتر  نودب  یا -  هنایار  یرادا و  یاه  نیشام  ناگدنشورف - - 5
50,135,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نآ یور  رب  هک  هتسبرد  تکاپ  تروصب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  لصا  تسیاب  یم  داتس ، هناماس  رد  فلا  تکاپ  یراذگراب  رب  هوالع  نیمضت :  تاحیضوت 

( داتس هناماس  رد  هدش  نعت  نامز   ) اهتکاپ ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  ات  رثکادح  دشاب ، هدش  جرد  رگ  هصقانم  سامت  هرامش  یناشن و  تاصخشم و  هصقانم و  عوضوم 
.ددرگ  رازگ  هصقانم  هناخریبد  لیوحت 

14:00 تعاس : 1401/12/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت تاطابترا -  تاعالطا و  یروانف  نامتخاس  ، 1 ملعم شبن  ملعم ، راولب  دهشم ،  ، 9188613335 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق 05131296708 سانشراک   - 05131296610 ینف : لوئسم 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دکار دکار ویشرآ   ویشرآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091701000102 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدعب  هس  یریگ  هزادنا  نکسا  رزیل   ZSD-0000001 هرامش دیرخ  یاضاقت  هب  طوبرم  هرامش 140119  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاریش  ، 7135717991 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناهفصا رابخا   :: عبنم :: 1401/09/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع طباور  دحاو  یناسر  عالطا  یاه  کسویک  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  نیمات ،  راکنامیپ  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکرابمدالوف

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هعسوت یاهدادرارق  دحاو  هکرابم  161: یتسپ قودنص  ناهفصا -  یبرغ  بونج  یرتمولیک   75 ناهفصا -  : سردآ  :: سردآ سردآ

شخرذآ یاقآ  یمساق و  مناخ   5195  - 0315273 - 3098 :: 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

یدعب یدعب هسهس   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا نکسا   نکسا رزیل   رزیل ناونع : : ناونع 66

دحاو دحاو یناسر   یناسر عالطا   عالطا یاه   یاه کسویک   کسویک یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن نیمات ،  ،  نیمات راکنامیپ   راکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
یمومع یمومع طباور   طباور

77
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001097684000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983909 :: هرازه هرازه :: 1401/09/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مهد هاگشیالاپ   R10-1401-023 هصقانم یاضاقت 0040035   GAS DETECTOR دیرخ : هچراپکی  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاف 19 

مهد  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
R10-1401-023 هصقانم یاضاقت 0040035   GAS DETECTOR دیرخ : هچراپکی  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

زاف 19 مهد  هاگشیالاپ 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/12/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاف 19  ) مهد هاگشیالاپ  - هیولسع هب  ناگنک  هداج  رتمولیک 20   - ناگنک ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
07731466271 هیدات :  -07731466273 سکف :  -07731466287-07731466283 نفلت :  (- یبونج سراپ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5983403symantec سوریو یتنآ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

GAS DETECTORGAS DETECTOR دیرخ : : دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 112 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
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نیوزق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/10/ص/8854 یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  خروم 1401/9/2  تعاس 10  زا   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qazvin.ir :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983407 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 AUTODOME IP STARHIGHT 7000i HD 1080p لدم یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 20  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر 4 دروارب 22.400.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001003489000152 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984009 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف 2  ناتسا  یاههار  ییانشور  متسیس  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زاف  ناتسا  یاههار  ییانشور  متسیس  یرادهگن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

22,165,221,013 یلام :  دروآرب 

لایر   1,108,261,051 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالقنا یراس خ   ، 4818611364 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  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

AUTODOME IP STARHIGHT 7000 i HD 1080pAUTODOME IP STARHIGHT 7000 i HD 1080p  لدم لدم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   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 112 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001001494000054 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همانرب و نامزاس  زا  راک  ماجنا  تیحالص  همانیهاوگ  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  هرداص  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب  یم  یمازلا  لقادح 5  هبتر  اب  یربارت و  هار و  ای  تازیهجت  تاسیسات و  ای  تاطابترا  یاه  هتشر  زا  یکی  رد  روشک  هجدوب 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسیا هاگتسیا یکیرتکلا   یکیرتکلا مئالع   مئالع بصن   بصن 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 112 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092769000141 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983990 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش   cgs یاههاگتسیا زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تفن ترازو  کینورتکلا  تظافح  یاه  هژورپ  تهج  یتینما  ینف و  طیارش  دجاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ 
47,809,302,040 یلام :  دروآرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,390,465,102 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سنارفنک نلاس  ، موس هقبط  کالپ 160، کارا ،  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ   ، نارهت  ، 1583718967 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

5983407AUTODOME IP STARHIGHT 7000i لدم یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 20 
HD 1080p

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاگ زاگ تکرش   تکرش   cgscgs یاههاگتسیا   یاههاگتسیا زازا   یکی   یکی کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 112 ھحفص 12 
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فیرش سدق  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 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

5983445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  یتشگنا  رثا  تقرس  دض  لفق  چوس .  کر  شیارآ  قرب -  قاتا  هب  رورس  قاتا  زا   ups3kv هاگتسد ییاجباج 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف 

1101094494000021 زاین :  هرامش 
فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

سانشراک دات  زادعب  ههام  کی  هیوست   . مالعتسا لاطبا  اب  یواسم  دیدزاب  مدع  یمازلا و  هژورپ  زا  دیدزاب  دشاب  یم  تسویپ  لفق  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یناریا  امتح  هدش  هدافتسا  مالقا  یا 14  سامت 8  تعاس  یناهبهب 77825501  سدنهم  مناخ  یگنهامه  تهج  نفلت   . هطوبرم

1643999311 یتسپ :  دک  فیرش ،  سدق  کینیلک  هیدیحو  نالبس و  نیب  دنوامد  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77841853-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77817040-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد هلگ  هقطنم  شرورپ  شزومآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتنرتنیا یاه  هاگیاپ  هدنهد  هعسوت  هدننک و  دیلوت  هتشر  یراپس  نورب  یاه  سالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003938000016 زاین :  هرامش 

راد هلگ  شرورپو  شزوما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 

تعاسرفن 42080 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  یشزومآ  یاضف  تاناکما و  یمامت  یتنرتنیا -  یاه  هاگیاپ  هدنهد  هعسوت  هدننک و  دیلوت  هتشر  یراپس  نورب  یاه  سالک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7445177171 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  راد  هلگ  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا  راد ، هلگ  شخب  رهم ، ناتسرهش  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52854980-071  ، 52852243-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52852266-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتشگنا یتشگنا رثا   رثا تقرس   تقرس دضدض   لفق   لفق چوس .  .  چوس کرکر   شیارآ   شیارآ قرب -  -  قرب قاتا   قاتا هبهب   رورس   رورس قاتا   قاتا زازا     ups3kvups3kv  هاگتسد هاگتسد   22 ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 1313

یتنرتنیا یتنرتنیا یاه   یاه هاگیاپ   هاگیاپ هدنهد   هدنهد هعسوت   هعسوت وو   هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت هتشر   هتشر یراپس   یراپس نورب   نورب یاه   یاه سالک   سالک ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 112 ھحفص 13 
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روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاهتیلاعف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5983610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوجوم تسویپ  لیاف  رد  تکرش  طیارش  تساوخرد و  حرش  * ایدپ نآرق  هناماس  یزادنا  هار  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایئاسراپ یاقآ  02167612906- یراوسهاش مناخ  02167612911 نفلت ؛ دشابیم

1101005026000028 زاین :  هرامش 
روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاهتیلاعف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417844391 یتسپ :  دک  کالپ 85 ،  رهمگرزب  نابایخ  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  بالقنا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66970777-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66970777-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایدپ ایدپ نآرق   نآرق هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 112 ھحفص 14 
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روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم جرش و  هب  ( Kaspersky) یکسرپسک تکرش  لانیجروا  هخسن  زا  هنایار و  یارب 1496  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس  رد  تسویپ 

تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 
1101003009000145 زاین :  هرامش 

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

داپژد هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک 
ددع 1496 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( KasperskyKaspersky)) یکسرپسک یکسرپسک تکرش   تکرش لانیجروا   لانیجروا هخسن   هخسن زازا   وو   هنایار   هنایار   14961496 یارب   یارب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 112 ھحفص 15 
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روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاهتیلاعف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5983628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش  دشابیم * دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  داهنشیپ  حرش  تکرش و  طیارش  * ناکدوک یتخانش  یبایزرا  رازفا  مرن  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاوخ عیفر  یاقآ   02167612913

1101005026000029 زاین :  هرامش 
روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاهتیلاعف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هرود 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417844391 یتسپ :  دک  کالپ 85 ،  رهمگرزب  نابایخ  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  بالقنا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66970777-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66970777-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5983633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهام تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  باتک  عیزوت  دیرخ و  هناماس  هعسوت  یرادهگن و  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 یارب  بونج  هکبش 

1101000017000110 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

یارب بونج  هکبش  ناهام  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  باتک  عیزوت  دیرخ و  هناماس  هعسوت  یرادهگن و  ینابیتشپ و  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس 1401

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکدوک ناکدوک یتخانش   یتخانش یبایزرا   یبایزرا رازفا   رازفا مرن   مرن یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1717

باتک باتک عیزوت   عیزوت وو   دیرخ   دیرخ هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1818

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دورهاش قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5983898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا هناماس  قیرط  زا  کرادم  لاسرا  هباشم -  تمدخ  دک  تسویپ -  تامدخ  حرش  تاعالطا  یروآ  نف  هزوح  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101001466000063 زاین :  هرامش 
دورهاش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/20 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یماطسبدیهش قرب  هاگورین  المهد ،  دورهاش ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  تامدخ  یارجا  لحم  تسا ، راکنامیپ  هدهع  هب  دادرارق  یارجا  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت   09374097072  - رف 02332503004 تداعس  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  .دشاب  یم 

 : یتسپ دک  یماطسبدیهش ، ، قرب  هاگورین  یدابآ  المهد ،  ناتسهد  یزکرم ،  شخب  دورهاش ،  ناتسرهش  نانمس ،  ناتسا  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3654134111

32503004-023  ، 32503020-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32503020-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروآ   یروآ نفنف   هزوح   هزوح تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 112 ھحفص 17 
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سراف یتعنص  یاهکرهش  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 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

5984052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدابآ ناجسولم  نادیپس  دیبمرخ   1 دیلقا تشدورم  دابآ  حتف  کیراب  بآ  زاریش  یاهکرهش  یاهدحاو   HSE مود زاف  تاعلاطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرهج دابآزوریف  نابهتسا  باراد  نورزاک  نایحلصم 

1101001054000158 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1402/06/31 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، دیبمرخ  ، 1 دیلقا تشدورم ،  دابآ  حتف  کیراب ،  بآ  زاریش ،  یتعنص  یاهکرهش  رد  رقتسم  یتعنص  یاهدحاو   HSE یزیمم مود  زاف  تاعلاطم  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرهج دابآزوریف و  نابهتسا ،  باراد ،  نورزاک ،  نایحلصم  هدابآ ،  ناجسولم ،  نادیپس ، 

7134996644 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  یوربور  دنز  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32333199-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307081-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدابآ هدابآ ناجسولم   ناجسولم نادیپس   نادیپس دیبمرخ   دیبمرخ   11 دیلقا دیلقا تشدورم   تشدورم دابآ   دابآ حتف   حتف کیراب   کیراب بآبآ   زاریش   زاریش یاهکرهش   یاهکرهش یاهدحاو   یاهدحاو   HSEHSE  مود مود زاف   زاف تاعلاطم   تاعلاطم ناونع : : ناونع
مرهج مرهج دابآزوریف   دابآزوریف نابهتسا   نابهتسا باراد   باراد نورزاک   نورزاک نایحلصم   نایحلصم
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  مزال  یاهزوجم  هئارا  تسویپ  یصوصخ  طیارش  هب  هجوت  اب  هکبش -  یریذپ  ذوفن  نومزا  یتینما و  یبایزرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001326000045 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدیؤم یاقآ  طبترم 09163524465  ینف  سانشراک  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ یصوصخ   یصوصخ طیارش   طیارش هبهب   هجوت   هجوت اباب   هکبش   ( ( هکبش یریذپ   یریذپ ذوفن   ذوفن نومزا   نومزا وو   یتینما   یتینما یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 2 12 1
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  قبط  هلاسکی ) سنیال  سوریو ( یتنآ  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یبرغناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا 

1101000313000019 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/15 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  یتسویپ  مرف  قبط  هلاسکی ) سنیال  سوریو ( یتنآ  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یبرغناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1376957169 یتسپ :  دک  ناتسا ،  کرمگ  ولیس  یوربور  یدازا  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31976162-044  ، 32775700-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32787782-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مرف   مرف قبط   قبط هلاسکی ) ) هلاسکی سنیال   سنیال سوریو ( ( سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ هبهب   تبسن   تبسن دراد   دراد رظن   رظن ردرد   یبرغناجیابرذآ   یبرغناجیابرذآ ناتسا   ناتسا تاکرمگ   تاکرمگ تراظن   تراظن هزوح   هزوح ناونع : : ناونع
دیامن دیامن مادقا   مادقا
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنهرف ترازو  رد  هدنیآ  نایناریا  یزاجم  نیمز  تکرش  هب  طوبرم  افو  ناسر  مایپ  یعامتجا و  هکبش  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 یارب  یمالسا  داشرا  و 
1101000017000111 زاین :  هرامش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  رد  هدنیآ  نایناریا  یزاجم  نیمز  تکرش  هب  طوبرم  افو  ناسر  مایپ  یعامتجا و  هکبش  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس 1401 یارب 

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pdf هلاقم هلاقم html و 100000 زگم 1000 رون  هاگیاپ  هلاس  کی  کارتشا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000112 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسر ناسر مایپ   مایپ وو   یعامتجا   یعامتجا هکبش   هکبش هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2323

pdfpdf  هلاقم هلاقم 100000100000 وو     htmlhtml هلاقم   هلاقم 10001000 زگم   زگم رون   رون هاگیاپ   هاگیاپ هلاس   هلاس کیکی   کارتشا   کارتشا ناونع : : ناونع 2424
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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  تایرشن  یملع  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000114 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هناماس 3 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  هرامش 09144553184  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یارب  نامزمه  ربراک  یارب 1700 یرادا  تابتاکم  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000017000112 زاین :  هرامش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یارب  نامزمه  ربراک  یارب 1700 یرادا  تابتاکم  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیبدرا یلیبدرا ققحم   ققحم هاگشناد   هاگشناد تایرشن   تایرشن یملع   یملع تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2525

نامزمه نامزمه ربراک   ربراک 17001700 یارب   یارب یرادا   یرادا تابتاکم   تابتاکم متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2626
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ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: 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 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

5984423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال رابتعا  تدم  لوط  رد  ناگیار  ینابیتشپ  اب  هلاسکی  رابتعا  اب  ربراک  شیوداپ 90  دنرب  هکبش  تحت  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(padvish antivirus-ultimate)

1101001297000127 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   ultimate لدم سوریو  یتنآ  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
زادرپ نما  هدنزاس  عجرم  ناجیابرذآ 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  تخادرپ  لباق  هامکی  تدم  رد  رثکادح  یلخاد و  هجدوب  لحم  زا  رابتعا  نیمات  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سنسیال رابتعا  تدم  لوط  رد  ناگیار  ینابیتشپ  - 2

.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  - 3

4815813388 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - نشلگ هچوک  شبن  - ناردساپ راولب  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347405-011  ، 33345571-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345580-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراک ربراک   9090 شیوداپ   شیوداپ دنرب   دنرب هکبش   هکبش تحت   تحت سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2727
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دیلقا یلاع  شزومآ  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 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیراورم زاس  هناماس  بو  تحت  یناسنا  عبانم  تیریدم  دزمتسد و  قوقح و  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003910000015 زاین :  هرامش 
دیلقا یلاع  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دیراورم زاس  هناماس  یا  هنایار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  بو  تحت  دزمتسد  قوقح و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
هنایار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  بو  تحت  ینیزگراک  متسیس  ریز  یناسنا  عبانم  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دیراورم زاس  هناماس  یا 
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7381943885 یتسپ :  دک  دیلقا ،  یلاع  شزومآ  زکرم  تمالس -  نادیم  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  دیلقا ، دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44534469-071  ، 44534467-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44534056-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیراورم دیراورم زاس   زاس هناماس   هناماس بوبو   تحت   تحت یناسنا   یناسنا عبانم   عبانم تیریدم   تیریدم وو   دزمتسد   دزمتسد وو   قوقح   قوقح رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2828
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ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5984561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FBTI هناماس زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000105 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
ددرگ هظحالم  تسویپ  دادرارق  - 

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

1401/09/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FBTIFBTI هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2929
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5984609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس نما  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000151 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIWEB یتراجت مان   FWB-1000E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناجیابرذآ

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس نما   نما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030
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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 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

5984803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ ریگجاب  دض  هربراک  سنسیال 150  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شیوداپ سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هربراک  سنسیال 150 

1101001046000580 زاین :  هرامش 
سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Ultimate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  یتینما   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 150 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  شیوداپ  ینامزاس  ریگجاب  دض  یتینما   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 150 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

07132142377 یدصتم  - سانشراک :  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07132142508 یرداق -  هدننک :  دات  لوئسم  سامت  هرامش 

.دراد تسویپ 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: 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 رازفا   رازفا مرن   مرن هربراک   هربراک   150150 سنسیال   سنسیال شیوداپ   شیوداپ ریگجاب   ریگجاب دضدض   هربراک   هربراک   150150 سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3131
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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 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

5984819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک  1300 تهج سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Kaspersky Endpoint security -for Business select

1101001046000581 زاین :  هرامش 
سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیدج تاطابترا  هاگرد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   Kaspersky سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 1300 دادعت : 

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

07132142377 یدصتم  - شرآ  سانشراک : سامت  هرامش  مان و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 07132242508 هدننک  - دات  سانشراک : سامت  هرامش  مان و 

.دراد تسویپ 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Kaspersky Endpoint security - for Bus iness  selectKaspersky Endpoint security - for Bus iness  select ربراک   ربراک   13001300 تهج تهج سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3232
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نایوجشناد روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یامهار یفرعم  نابز  لقادح 3  هنابزدنچ  تیاس  بو  زایندرومریواصت  هیهتو  یکیفارگ  طساوروما  ماجنازا  تسا  ترابع  هصقانم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریارد لیصحتو  یگدنز 

1101010003000108 زاین :  هرامش 
نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یمرگرس رنه و  قالخ ، یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

لیصحتو یگدنز  یامهار  یفرعم  نابز  لقادح 3  هنابزدنچ  تیاس  بو  زایندرومریواصت  هیهتو  یکیفارگ  طساوروما  ماجنازا  تسا  ترابع  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریارد

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: 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

تاصخشم5983676 هب  هجوت  اب  سا  یپویورورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  هیهت 
ددرگ تبث  هدوزفا  شزرا  اب  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ 

هحفص 29) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هنابزدنچ هنابزدنچ تیاس   تیاس بوبو   زایندروم   زایندروم ریواصت   ریواصت هیهت   هیهت وو   یکیفارگ   یکیفارگ طساو   طساو روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3333
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مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5983676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  تاصخشم  هب  هجوت  اب  سا  یپویورورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تبث  هدوزفا  شزرا  اب  تمیق 

1101005998000007 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زارف هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  ونراک  هکبش  زارف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Smart BitRack لدم کر  رورس و  قاتا  لاتیجید  گنیروتینام  امد  رلرتنک  الاک :  مان 
زربلا ونراک  هکبش 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

یعراز سامت 09127473385 هرامش  دوش  تسویپ  هناماسرد  روتکاف  شیپ  دشابیم  یمازلا  دیدزاب  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713635338 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ییاجر  دیهش  لپ  لباقم  یلحاس  مق خ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37722030-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37708883-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم هبهب   هجوت   هجوت اباب   ساسا   یپویورورس   یپویورورس قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ تبث   تبث هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا اباب   تمیق   تمیق

3434
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
لیبدرا ناتسا   ، نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا  ،

ناتسا  ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا  ،
ناتسا  ، ناتسرل ناتسا   ، یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک
ناتسا  ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، مالیا

ناجیابرذآ ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ 
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

یزکرم ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458136 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/12هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفقس لیقثرج  یتسد  لرتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 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

یفقس یفقس لیقثرج   لیقثرج یتسد   یتسد لرتنک   لرتنک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3535
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون 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

5983974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  حرش 

1101005011000247 زاین :  هرامش 
یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 
ریفس کینورتکلا 
ددع 15 دادعت : 

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

حرش
pir صیخشت روسنس 

یتعنص  مدوم  ما  سا  یج 
تلپماک  رشالف  ریژآ و 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..و ..و تلپماک   تلپماک رشالف   رشالف وو   ریژآ   ریژآ یتعنص -  -  یتعنص مدوم   مدوم ماما   ساسا   یجیج    -  - pirpir صیخشت   صیخشت روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 3636
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نارهت بالضاف  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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5984394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم هلت  اداکسا و  یاه  هژورپ  یارجا  رد  امرفراک  رواشم  باختنا  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005420000110 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

10 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرتم هلت  اداکسا و  یاه  هژورپ  یارجا  رد  امرفراک  رواشم  باختنا  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  بالضاف  تکرش  کالپ 14  مشش  هشیدنا  شبن  هشیدنا  نابایخ  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1568834613

88435961-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88409194-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5984831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  ساسارب   nippon signal لدم ینپاژ  زاف  کت  نزوس  نیشام  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000155 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصبار ( تارغتو سیسات  یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناراکنامیپ.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم 

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم هلت   هلت وو   اداکسا   اداکسا یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ردرد   امرفراک   امرفراک رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 3737

مالعتسا مالعتسا دانسا   دانسا ساسارب   ساسارب   nippon s ignalnippon s ignal لدم   لدم ینپاژ   ینپاژ زاف   زاف کتکت   نزوس   نزوس نیشام   نیشام یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 3838

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریداقم  تاحیضوت و  اب  قباطم   SUMY نشیربیاو تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000988 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
نایکالفا تراجت  دوعص  هدننک  هضرع  عجرم   VIBRATION TESTER یتراجت مان   TV200 لدم یکینورتکلا  جنس  شاعترا  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ناریا  زاگ  یلم  تکرش   AVL وضع دیاب  امتح  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  دشابیم .  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444435-041  ، 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-89-1401-207-خ یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 05-09-1401 08-09-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5983889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  ددع -  دادعت 20   xp95 55000-847 لدم :   apollo دنرب :  S1 دلوم قیرح  ءافطا  متسیس  یارب   I/O تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

SUMYSUMY نشیربیاو   نشیربیاو ناونع : : ناونع 3939

ددع ددع   2 020 دادعت   دادعت   xp95 55000 -847xp95 55000 -847 لدم :  :  لدم   apolloapollo دنرب : : دنرب   S 1S 1 دلوم   دلوم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارب   یارب   I /OI /O تراک   تراک ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هبعش 10  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شتآ ناماس  ینمیا  طباوض  قبط  رب  یعامتجا  نیمات  هبعش 10  نامتخاس  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشن

1101090748000008 زاین :  هرامش 
نارهت هد  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
نامتخاس 1 دادعت : 

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

یناشن شتآ  ناماس  ینمیا  طباوض  قبط  رب  یعامتجا  نیمات  هبعش 10  نامتخاس  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یناشن شتآ  نامزاس  زا  هیدات  ذخا  نامتخاس و  ماب  تشپ  هانپ  ناج  هلپ و  دنبرود  نامتخاس (  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یرامعم  ارجا و  یحارط ، 

3319965535 یتسپ :  دک  هینیسح ،  بنج  کالپ 100  نایسراف  نابایخ  هگنادراهچ  نابایخ  یدیعس  هللا  تیا  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55246147-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55276869-021 :: 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   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ ناماس   ناماس ینمیا   ینمیا طباوض   طباوض قبط   قبط ربرب   یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات   1010 هبعش   هبعش نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 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

5983437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کمایپ 3000141 و 3000142 و 3000143 لاسرا  یاه  هرامشرس  یلایر  ژراش  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000147 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 11500000 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام رثکادح 2  روتکاف  باسح  هیوست  - 2 .تسا یمازلا  هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کمایپ کمایپ لاسرا   لاسرا یاه   یاه هرامشرس   هرامشرس یلایر   یلایر ژراش   ژراش تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5983578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم   Seagate دراه هارمه  هب  پنویک  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000269 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
QNAP هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-832PXU-RP-4G لدم  TB 80 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ناویات هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   SEAGATE یتراجت مان   STAU12000200 لدم  TB 12 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  یمالعا  الاک  یاهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  یتساوخرد  تامازلا  تاصخشم و  تسویپ و  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

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

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   SeagateSeagate دراه   دراه هارمه   هارمه هبهب   پنویک   پنویک هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5983653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار هکبش  میسیب و  یاه  هاگتسد  ریمعت  یرادهگن و   ، ینابیتشپ  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000185 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار هکبش   هکبش وو   میسیب   میسیب یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن  ، ، ینابیتشپ ینابیتشپ  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگشناد ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یکشزپ مولع 

نامرک 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

5983683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094696000037 زاین :  هرامش 

ثداوح تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  هدننک :  رازگرب 
نآ فرژ  هدننک  هضرع  عجرم  مانتیو  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   Galaxy SM-A235F/DSN - A23 128GB لدم یسمل  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

گنوسماس هدنزاس  عجرم  تراپ 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

تیاباگیگ و تیفرظ 128   A235- SM GalaxyA23 لدم گنوسماس  لیابوم  یشوگ  دیرخ  تساوخرد  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ضیوعت تست و  زور   7 تلهم یرتسیجر و  یزاسلاعف  دک  ههام و   18 یتناراگ هارمهب  یکشم  گنر  یتیاباگیگ   RAM 4

 : یتسپ دک  یناتسرامیب ،  شیپ  سناژروا  یزکرم  نامتخاس  ینیسح  موحرم  کینیلک  بنج  انیس  نبا  نابایخ  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7818683335

42202053-034  ، 42205454-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42234503-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا زازا   ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگشناد ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یکشزپ مولع 

نامرک 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

5983779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  ددرگ .  یم  درتسم  تیفیک  یب  سنج  لبق ..  هب  رومیرف 12  اب  لدم 7942  وکسیس  نفلت  یشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  دشاب . 

1101094696000036 زاین :  هرامش 
ثداوح تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  هدننک :  رازگرب 

یرفص هلا  تمعن  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   G 7912 لدم یا  هرقن  یکشم و  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

دکناریا زا  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  ددرگ .  یم  درتسم  تیفیک  یب  سنج  لبق ..  هب  رومیرف 12  اب  لدم 7942  وکسیس  نفلت  یشوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

 : یتسپ دک  یناتسرامیب ،  شیپ  سناژروا  یزکرم  نامتخاس  ینیسح  موحرم  کینیلک  بنج  انیس  نبا  نابایخ  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7818683335

42202053-034  ، 42205454-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42234503-034 :: 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 نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 4646
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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  نکسم  کناب  دراهتشا  هبعش  هکبش  مزاول  بصن  ارجا و  تساوخرد :  دروم  تامدخ  .تسا  هباشم  تامدخ  الاک و  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ روتکاف  شیپ 

1101003609000112 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ روتکاف  شیپ  حرش  هب  نکسم  کناب  دراهتشا  هبعش  هکبش  مزاول  بصن  ارجا و  تساوخرد :  دروم  تامدخ  .تسا  هباشم  تامدخ  الاک و  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1218-1401-2994 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5984007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  نیمات  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

هبعش هبعش هکبش   هکبش مزاول   مزاول بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 4747

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4848

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

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

5984106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  یباختنا  یالاکدک  انمض  ، تسویپ حرش  تاصخشم و  قبط  کیتامروفنا  یالاک  ملق  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003203000506 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنوامد نارتسگ  امن  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   FG-50B لدم  Fortigate هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-3 .دشابیم هدننک  نیمات  هدهعبافبآ  تکرش  ات  لمح  هنیزه  -2  . یرادا لحارم  ماجناو  داتو  لاسرازا  سپ  یراک  ههام  2 دقن تخادرپ  هوحن  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تاکرادت  هناماس  یتسویپ  کرادمرد  هارمه  نفلت  هرامش  مالعا  نینچمهو  روتکاف  شیپ  یراذگراب  -4 .تسا هدش  هدافتسا  هباشم  الاکدکزا 

3415933648 یتسپ :  دک   ، 4 هرامش مجنپ  ناتسلگ  هچوک  یا  هنماخ  ...ا  تیا  راولب  یادتبا  رصعیلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33375522-028  ، 33349057-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33348167-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4949
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زاریش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5984239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS-C2960-24PC-L وکسیس هکبش  چیئوس  ددع  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کولف تست  اب   LEGREND-CAT6 UTP هکبش لباک  رتم  دیرخ 915  و 

1101060042000040 زاین :  هرامش 
زاریش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960S-48TD-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لودج هک  تسویپ  دانسا  دقاف  یاهداهنشیپ  دشاب .  یم  یناتسا  یموب و  یاه  تکرش  اب  تیولوا   ، یواسم طیارش  رد  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسین لوبق  دروم  دنا  هدومنن  لیمکت  تمیق  مالعتسا 

7194684471 یتسپ :  دک  زاریش ،  هاگشناد  تیریدم  مج ، ماج  رادتبا  مرا ، نادیم  ، زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36460811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36460812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تست تست اباب     LEGREND-CAT6 UTPLEGREND-CAT6 UTP  هکبش هکبش لباک   لباک رتم   رتم   915915 دیرخ   دیرخ وو     WS-C2960 -24PC-LWS-C2960 -24PC-L وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ددع   ددع   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
کولف کولف
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زاریش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش هاگشناد  تنرتنیا  یفرصم  دناب  یانهپ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060042000041 زاین :  هرامش 

زاریش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیسکا ایرآ  تباث  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 310-1 دناب یانهپ  یلخاد  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 

تیاباگم 620 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیلانا لودج  هک  تسویپ  دانسا  دقاف  یاهداهنشیپ  دشاب .  یم  یناتسا  یموب و  ناراکنامیپ  اب  تیولوا   ، یواسم طیارش  رد  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دودرم  یکناب  همان  تنامض  دقاف  یاهداهنشیپ  .تسین  لوبق  دروم  دنا  هدومنن  لیمکت 

7194684471 یتسپ :  دک  زاریش ،  هاگشناد  تیریدم  مج ، ماج  رادتبا  مرا ، نادیم  ، زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36460811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36460812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Lan card تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005578 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   LAND CARD یتراجت مان   AK344A لدم  LAN هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 93 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش  زاین و  دروم  یالاک  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد تنرتنیا   تنرتنیا یفرصم   یفرصم دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5151

Lan cardLan card ناونع : : ناونع 5252
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  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

5984516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس نفلت  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000248 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

10 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یاه  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 08 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5984550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قباطم  یرون  ربیف  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000209 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس نفلت   نفلت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5353

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قباطم   قباطم یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5984611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  دروک  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001258 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

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

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: 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 حرش   حرش قبط   قبط دروک   دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 5555
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یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ شرافس  حرش  ...و  تروپ  هکبش 24 چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000051 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  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 : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ شرافس  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تمیق  زیر  روتکاف و  شیپ  هئارا 

یریصن 82774437 سدنهم  هطوبرم  سانشراک 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: 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 تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعلاطم  تسویپ  افطل  تیباگم  تیباگم و 300  تنرتنیا 30 دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000055 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ شرافس   شرافس حرش   حرش ...و   ...و تروپ   تروپ هکبش  2424 هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 5656

ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ افطل   افطل تیباگم   تیباگم   300300 وو   تیباگم   تیباگم 3030 تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 5757

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

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

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

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

5984706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هظحالم  تسویپ  افطل  تیباگم  نامتخاس 15  تنرتنیا  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000054 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاغل خیرات 1401/10/01  زا  لاسکی  تدم  هب   Voip هکبش تحت  ناتسرامیب  یاه  نفلت  لارتناس  زا  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1402/09/30

1101090142000151 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نفلت زکارم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش تیاغل 1402/09/30 - خیرات 1401/10/01 زا  لاسکی  دادرارق  تدم  ادهش -  ناتسرامیب  تیلاعف  ماجنا  لحم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  طیارش  ریاس   - دشاب رتویپماک  یفنص  ماظن  وضع  دیاب  هدننک  تکرش  دشاب -  صوصخ  نیا  رد  مزال  زوجم  یاراد  دیاب  هدننک 

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ افطل   افطل تیباگم   تیباگم   1515 نامتخاس   نامتخاس تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 5858

تیاغل تیاغل   140 1/10/0 1140 1/10/0 1 خیرات   خیرات زازا   لاسکی   لاسکی تدم   تدم هبهب     VoipVoip هکبش   هکبش تحت   تحت ناتسرامیب   ناتسرامیب یاه   یاه نفلت   نفلت لارتناس   لارتناس زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
1402/09/301402/09/30

5959
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هیولیگهک و یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم رتویپماک و  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092885000183 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

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

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

دیرخ  تساوخرد  قبط  یمازلا و  روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف و  اب  لاسرا  هنیزه  هام و  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171450236

7591741413 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یرهطم  راولب  جوسای  d جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347115-0743  ، 33233591-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233591-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 6060
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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

5984844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش رتست  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000137 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

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

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

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

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

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رتست   رتست دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  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 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامرف ینف  داهنشیپ  هیارا  هب  مادقا  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  حرش  هب  هجوت  اب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000287 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تردق شیاپ  هناماس  هدنزاس  عجرم   ARTU_E (Supreme  ) لدم  Modbus TCP/IP و Modbus RTU لکتورپ اب   GSM/GPRS رود هار  هنایاپ  الاک :  مان 

تردق شیاپ  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Modbus TCP/IPModbus TCP/IP وو     Modbus RTUModbus RTU  لکتورپ لکتورپ اباب     GSM/GPRSGSM/GPRS رود   رود هار   هار هنایاپ   هنایاپ ناونع : : ناونع 6262
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون 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

5984954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000138 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

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

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

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

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

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دض5983445 لفق  چوس .  کر  شیارآ  قرب -  قاتا  هب  رورس  قاتا  زا   ups3kv هاگتسد ییاجباج 2 
یتشگنا رثا  تقرس 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتنرتنیا5983609 یاه  هاگیاپ  هدنهد  هعسوت  هدننک و  دیلوت  هتشر  یراپس  نورب  یاه  هحفص 12)سالک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش5983621 لانیجروا  هخسن  زا  هنایار و  یارب 1496  سوریو  یتنآ  سنسیال 
(Kaspersky) یکسرپسک

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5983898 یروآ  نف  هزوح  تامدخ  هحفص 12)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5984058 ( تسویپ یصوصخ  طیارش  هب  هجوت  اب  هکبش  ( یریذپ  ذوفن  نومزا  یتینما و  هحفص 12)یبایزرا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلیبدرا5984309 ققحم  هاگشناد  تایرشن  یملع  تیریدم  هحفص 12)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس5984609 نما  تازیهجت  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

Asus Access point -  AX92UAsus Access point -  AX92U  ددع ددع کیکی   وو     M.2  NVMe SSDM.2  NVMe SSD  سکاب سکاب ددع   ددع کیکی   تازیهجت :  :  تازیهجت دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 6363
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

5983798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش یاهولبات  یکیفارت و  تازیهجت  ریسم ، یامنهار  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096057000011 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نادرگمچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  تراپ  ربون  یتراجت  مان  یگدننار  ییامنهار و  یاهغارچ  دربراک   LED رگشیامن لوژام  الاک :  مان 

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

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش دیق  هناماس  رد  لک  تمیق  لاسرا و  روتکاف  شیپ  افطل   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: 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

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ دربراک   دربراک   LEDLED  رگشیامن رگشیامن لوژام   لوژام رهش (  (  رهش یاهولبات   یاهولبات وو   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت ریسم ، ، ریسم یامنهار   یامنهار بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
((

6464
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وکام یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ودشاب یم  یاهفیدر 3و4  یزلف  هزاس  مه  تامدخ  دشابیم  تساوخرد  دروم  یتسویپ  تاصخشم  اب  دک  ناریا  قبط  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپب  تساوخرد  طیارش  تاحیضوت 

1101094667000046 زاین :  هرامش 
وکام یتعنص  یراجت    دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 55 زیاس  55VD355C لدم لاووئدیو  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوتنپ  یتراجت  مان   PN-C-03UA01IH02OH لدم لاووئدیو  رلرتنک  الاک :  مان 

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

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  .تسا  لوبق  دروم  ینف  دات  اب  مالقا  دشابیم .  تساوخرد  دروم  یتسویپ  تاصخشم  اب  دک  ناریا  قبط  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 09141643802 اب  یگنهامه  تهج  .دشابیم  تسویپب  تساوخرد  طیارش  تاحیضوت و  .دشابیم 

5867113115 یتسپ :  دک  وکام ،  دازآ  هقطنم  نامتخاس  ناگرزاب  وکام  تیزنارت  هداج  رتمولیک 2  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3100-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34377979-044 :: 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 دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاووئدیو لاووئدیو رلرتنک   رلرتنک لاووئدیو -  -  لاووئدیو یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 6565
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دنجریب یرادرهش   :: 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 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

5983546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تاصخشم  حرش  هب  یتاعالطا  یاهولبات  تخاس  دیرخ و  یحارط ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005361000207 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضماورهم لیمکتزا  سپ  اهتسویپ  هیلکو  تمیق  تسیل  - تسا مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  هژورپ  یارجا  لحمرد  ینمیا  تاکنو  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دوش یراذگراب  هناماسرد  سپس  دوش 

9716614119 یتسپ :  دک  رذوبا ،  نادیم  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31830234-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226625-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش هبهب   یتاعالطا   یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات تخاس   تخاس وو   دیرخ   دیرخ یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 6666
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هاشنامرک هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  لاس 1400 ، یرادهار  هتشر  یاهب  تسرهف  ساسا  رب  هدایپ  رباع  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101090429000017 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هقطنم 4  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ولرامخروپ دمحم  لگ  هدننک  هضرع  عجرم  نارهت  راشفا  گنر  یتراجت  مان   kg 25 بلح کیلیرکآ  نیزر  هیاپ  رب  دیفس  یئزج  ود  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

اهب تسرهف  1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنامض هئارا.دشابیم  یرادرهش  لاور  قبط  رظان  طسوت  تیعضو  تروص  دات  زا  سپ  اهتخادرپ  هیلک  هدایپ  رباع  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  ربتعم  یکناب  همان 

6718914536 یتسپ :  دک  هقطنم 4 ،  یرادرهش  یسودرف  نادیم  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37246179-083  ، 37263313-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7246197-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا ، ، 14001400 لاس   لاس یرادهار   یرادهار هتشر   هتشر یاهب   یاهب تسرهف   تسرهف ساسا   ساسا ربرب   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

6767
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5983784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروف  لیوحت  راد  یتناراگ  یناریا  طقف  یرتم  دنبهار 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ  هباشمدکناریا 

1101090614001148 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   S6 لدم الاب  تعرس  اب  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یروف لیوحت  هدنشورف  اب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5983798LED رگشیامن لوژام  رهش (  یاهولبات  یکیفارت و  تازیهجت  ریسم ، یامنهار  بصن  دیرخ و 
 ( یگدننار ییامنهار و  یاهغارچ  دربراک 

هحفص 53) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

S6S6 لدم   لدم الاب   الاب تعرس   تعرس اباب   ییوزاب   ییوزاب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 6868
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ناریا تالیش  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5983888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  حرش  کیتاتسا  ورتکلا  ردوپ  ششوپ  اب  یموینیمولا  میرف  اب  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003054000136 زاین :  هرامش 

ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد  حرش   - تسا یمازلا  دیدزاب  امرفراک -  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  تخادرپ 60  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: 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

هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ 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

5984203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرشب  دنب  مارآ  کج  یقرب و  لفق  رگ ، تئارق  رلرتنک ،  تیگ ، دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000064 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تعاس عاونا  لرتنک ؛ یربهار و  نومزآ ، یریگ ، هزادنا  تازیهجت  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لیوحت  لمح و  هنیزه  ناگرگ و  هاگدورف  لیوحت  لحم.دوش  یرازگرابو  اضما  رهم  یمسر  روتکاف  شیپ  هارمهب  هعلاطم و  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه نفلت  .دش 01731228851  دهاوخ  داهنشیپ  فذح  بجوم  یداهنشیپ  تمیق  رد  هدش  دیق  ینف  تاصخشم  تیاعر  مدع  .تسا 

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاتسا کیتاتسا ورتکلا   ورتکلا ردوپ   ردوپ ششوپ   ششوپ اباب   یموینیمولا   یموینیمولا میرف   میرف اباب   یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرشب   حرشب دنب   دنب مارآ   مارآ کجکج   وو   یقرب   یقرب لفق   لفق رگرگ ، ، تئارق   تئارق رلرتنک ،  ،  رلرتنک تیگ ، ، تیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ 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

5984351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرشب  دنب  مارآ  کج  یقرب و  لفق  ناوختراک ،  تشگنا ،  رثا  ناوختراک و  رگ ، تئارق  رلرتنک ، تیگ ،  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000065 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تعاس عاونا  لرتنک ؛ یربهار و  نومزآ ، یریگ ، هزادنا  تازیهجت  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

هلالک رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لیوحت  لمح و  هنیزه  هلالک و  هاگدورف  لیوحت  لحم.دوش  یرازگرابو  اضما  رهم  یمسر  روتکاف  شیپ  هارمهب  هعلاطم و  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه نفلت  .دش 01731228851  دهاوخ  داهنشیپ  فذح  بجوم  یداهنشیپ  تمیق  رد  هدش  دیق  ینف  تاصخشم  تیاعر  مدع  .تسا 

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرشب   حرشب دنب   دنب مارآ   مارآ کجکج   وو   یقرب   یقرب لفق   لفق ناوختراک ،  ،  ناوختراک تشگنا ،  ،  تشگنا رثا   رثا وو   ناوختراک   ناوختراک رگرگ ، ، تئارق   تئارق رلرتنک ، ، رلرتنک تیگ ،  ،  تیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراک هلیسوب  ندش  هتسب  زاب و  متسیس  برد و  هارمهب  کیتاموتا  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004117000115 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هناماس  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  دیدزاب 

یروای سدنهم  هرامش 09127650719  اب  دیدزاب  تهج  یگنهامه 

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تراک تراک هلیسوب   هلیسوب ندش   ندش هتسب   هتسب وو   زاب   زاب متسیس   متسیس وو   برد   برد هارمهب   هارمهب کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 7272

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

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

5983587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادو  رد  ینف  تاصخشم  قبط  مرهج  هاگدورف  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000208 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: 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

نانمس هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000015 زاین :  هرامش 
نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

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

 . ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  یاه  لیاف  دیئامن .  لصاح  سامت  یروصنم  مناخ  راکرس  هرامش 02331388100  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یلا 12  تعاس 11  رذآ  هبنشکی 29  دیدزابزور  ددرگ .  تسویپ  هناماس  رد  یراذگ  تمیق  نامز  رد  امتح  قاصلا  لباق  یاه  لیاف 

3535145111 یتسپ :  دک  نانمس ،  هاگدورف  ناغماد  هداج  رتمولیک 10  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350050-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7474

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   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454739 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/08هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوید بصن  هیاپ ی  اب  هارمه  نیبرود  ظفاحم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فده هیلقن  لیاسو  یزاس  راکشآ  یا و  هداج  ناربراک  هب  ینمیا  تازیهجت  هئارا  شزومآ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000186 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوید یراوید بصن   بصن هیاپ  یی   هیاپ اباب   هارمه   هارمه نیبرود   نیبرود ظفاحم   ظفاحم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7575

فده فده هیلقن   هیلقن لیاسو   لیاسو یزاس   یزاس راکشآ   راکشآ وو   یایا   هداج   هداج ناربراک   ناربراک هبهب   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت هئارا   هئارا وو   شزومآ   شزومآ ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5984047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2CD-2T86G2-41 نژیو کیاه  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SD49225XA-HNR اوهاد نیبرود  هاگتسد  دیرخ 4  و 

1101060042000039 زاین :  هرامش 
زاریش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ یادرف  امنهر  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   ds- 2cd 2142 fwdl لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لودج هک  تسویپ  دانسا  دقاف  یاهداهنشیپ  دشاب .  یم  یناتسا  یموب و  یاه  تکرش  اب  تیولوا   ، یواسم طیارش  رد  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسین لوبق  دروم  دنا  هدومنن  لیمکت  تمیق  مالعتسا 

7194684471 یتسپ :  دک  زاریش ،  هاگشناد  تیریدم  مج ، ماج  رادتبا  مرا ، نادیم  ، زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36460811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36460812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارتت میس  یب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090260000499 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا تسویپ  تمسق  رد  یلامو  ینف  داهنشیپ  هئارا  نینچمه  دشابیمن  دات  دروم  هباشم  دکناریا  تسیمازلا  الاک  دکناریا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52125034-061  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: 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

SD49225XA-HNRSD49225XA-HNR اوهاد   اوهاد نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ وو     22 CD-2T86G2 -41CD-2T86G2 -41 نژیو   نژیو کیاه   کیاه نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

ارتت ارتت میس   میس یبیب   ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص 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 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

5984578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هئارا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  تسیاب  یم  داهنشیپ  تسا و  یلک  زاین  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000324 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یمیحر دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   QUEEN یتراجت مان   QN-D6211DRSH لدم تباث  ماد  گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   L00509205-20 لدم ریوصت  توص و  لباک  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
یمیحر دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   QUEEN یتراجت مان   QN-7008 لدم لاناک  تشه   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ قاصلا  لدم  دنرب و  دیق  اب  روتکاف  شیپ  ددرگ -  هئارا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  تسیاب  یم  داهنشیپ  تسا و  یلک  زاین  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22164087-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: 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

TBTB  44 تیفرظ   تیفرظ لانرتسکا   لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه - - DVRDVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد -- ریوصت ریوصت وو   توص   توص لباک   لباک -- هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  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 08 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5984648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یس  هردنوش  هاگتسیا  هتسبرادم  نیبرود  رورس  رواپ  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000222 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
یمرگ رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیشیپ هرود  یتایلام  همانراهظا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33257009-045  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

درونجب هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5984686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درونجب یادهش  هاگدورف  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  داجیا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم 
1101001595000015 زاین :  هرامش 
درونجب هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درونجب یادهش  هاگدورف  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  داجیا  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم 

9416874841 یتسپ :  دک  درونجب ،  هاگدورف  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31378029-058  ، 32325001-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236574-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود رورس   رورس رواپ   رواپ هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم درونجب   درونجب یادهش   یادهش هاگدورف   هاگدورف هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس داجیا   داجیا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: 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   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5984690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  لیاف  قیط.هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030465000037 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  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 : 

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

ههام کی  اتیاهن  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1145765111 یتسپ :  دک  یلامش ،  یدعس  نابایخ  تلود  هزاورد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66343066-021  ، 66708691-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66704805-021 :: 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

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000054 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  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 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ شرافس  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزعم 021-82774430 سدنهم  لوئسم  سانشراک 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: 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

هدش هدش یراذگراب   یراذگراب لیاف   لیاف قیط.هتسب   قیط.هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8282

IPIP هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8383
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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 " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5984954Asus ددع کی  سکاب M.2 NVMe SSD و  ددع  کی  تازیهجت :  دیرخ  تساوخرد 
Access point - AX92U

هحفص 35) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

کسید5984578 دراه  - DVR شخپ طبض و  هاگتسد  - ریوصت توص و  لباک  - هتسب رادم  نیبرود 
TB 4 تیفرظ لانرتسکا 

هحفص 60) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  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 08 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5983541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش و تاسیسأت  اه ، هاگتسیا  رد  یسیون (  راوید  عبرم  رتم  قیرط 1000  زا  یعیبط  زاگ  هنیهب  نمیا و  فرصم  یزاس  گنهرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرترپ نکاما 

1101091498000116 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/29 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرترپ نکاما  تکرش و  تاسیسأت  اه ، هاگتسیا  رد  یسیون (  راوید  عبرم  رتم  قیرط 1000  زا  یعیبط  زاگ  هنیهب  نمیا و  فرصم  یزاس  گنهرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403383-058  ، 32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیون یسیون راوید   راوید عبرم   عبرم رتم   رتم   10001000 قیرط   قیرط زازا   یعیبط   یعیبط زاگ   زاگ هنیهب   هنیهب وو   نمیا   نمیا فرصم   فرصم یزاس   یزاس گنهرف   گنهرف ناونع : : ناونع 8484
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نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( مالعتسا 1401-61 هلیقن (  لیاسو  ددرت  لرتنک  تراظن و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003123000127 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

حرط 1 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  گرب  ددرگ و  هئارا  تمیق  داهنشیپ  گرب  ساسا  رب  اهتمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( 140 1140 1 -- 6 16 1 مالعتسا   مالعتسا هلیقن (  (  هلیقن لیاسو   لیاسو ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   تراظن   تراظن حرط   حرط ناونع : : ناونع 8585
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا.ددرت  تراک  تشگنا و  رثا  هرهچ ، صیخشت  بایغ ، روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  تسویپ  یاضاقت  قبط  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  قاحلا 

1101094076000316 زاین :  هرامش 
شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدیا عولط  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   VIRDI یتراجت مان   UBIO XPRO LITE لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
رازفا مرن  یایند  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  سیدرپ 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا.ددرت  تراک  تشگنا و  رثا  هرهچ ، صیخشت  بایغ ، روضح و  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تسویپ  یاضاقت  قبط  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  قاحلا 

7941745431 یتسپ :  دک  هقبط 11 ،  فدص  جرب  شیک  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44453015-076  ، 44453030-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44453045-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک تاصخشم   تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قاحلا   قاحلا .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.ددرت   ناریا.ددرت تراک   تراک وو   تشگنا   تشگنا رثا   رثا هرهچ ، ، هرهچ صیخشت   صیخشت بایغ ، ، بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ یاضاقت   یاضاقت قبط   قبط

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

کشمیدنا ناتسرهش  رازلگ  تختیاپ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوکسم  ریسم  ات  هناخدور  ددرت  ریسم  یراذگ  هلول  یزاسریز و  یبوریال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099506000002 زاین :  هرامش 

کشمیدنا ناتسرهش  رازلگ  تختیاپ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
اه هناخدور  یهدناماس  سیورس :  مان 

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

کشمیدنا ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6485196486 یتسپ :  دک   ، bakhshdarialvar0@gmail.com کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42723634-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42723634-061 :: 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

یسیون5983541 راوید  عبرم  رتم  قیرط 1000  زا  یعیبط  زاگ  هنیهب  نمیا و  فرصم  یزاس  هحفص 11)گنهرف  ددرت  ( ددرت

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

5984206 ( مالعتسا 1401-61 هلیقن (  لیاسو  ددرت  لرتنک  تراظن و  هحفص 11)حرط  ددرت  ( ددرت

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

.تسا5984633 هباشم  دک  ناریا.ددرت  تراک  تشگنا و  رثا  هرهچ ، صیخشت  بایغ ، روضح و  هاگتسد 
.تسا یمازلا  تسویپ  یاضاقت  قبط  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  قاحلا 

هحفص 11) ددرت  ( ددرت

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

ینوکسم5984881 ریسم  ات  هناخدور  ددرت  ریسم  یراذگ  هلول  یزاسریز و  هحفص 11)یبوریال  ددرت  ( ددرت

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

ینوکسم ینوکسم ریسم   ریسم اتات   هناخدور   هناخدور ددرت   ددرت ریسم   ریسم یراذگ   یراذگ هلول   هلول وو   یزاسریز   یزاسریز یبوریال   یبوریال ناونع : : ناونع 8787
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تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

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

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

5983669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ قیرح و  عافتا  تالاصتا  مزاول  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000182 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاهتسیل  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

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

هیوست دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  هنیزه  هیلک  عوجرم و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  اب  تریاغم  تروص  رد  هدنشورف  اب  لمح  هیارک  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمسر  روتکاف  رودص  الاک و  لیوحتزا  دعب  هام  کی 

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 1 ،  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ وو   قیرح   قیرح عافتا   عافتا تالاصتا   تالاصتا مزاول   مزاول تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 8888
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نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5984079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  دیرخ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
1101091335000095 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگدنام برد  نایلاس  هدننک  هضرع  عجرم  راگدنام  برد  نایلاس  یتراجت  مان   110x210 cm داعبا یدالوف  سنج   E90 لدم هگنل  کی  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  دیرخ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

3471777995 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - یناهفصا یفرشا  نابایخ  - ءادهشلادیس راولب  - ظفاح نادیم  - ردونیم نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3194-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3194-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هگنل هگنل کیکی   قیرح   قیرح دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 8989
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ناتسلگ ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  ورین  رفن  دادعت 21  هب  قیرح  ناب  هدید  یریگراکب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000128000069 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ملق یگتفرگ و  کال  صقن ، بیع ،  هشدخ ،  ماهبا ،  چیه  طرش و  دیق و  نودب  لماک و  تروصب  یتسویپ  تمیق  یاهداهنشیپ  هگرب  ندومن  لیمکت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هدننک  تکرش  طسوت  یگدروخ 

دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  مرف  ساسارب  تمیق  زیلانآ  هئارا 

4916685873 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  نابایخ   - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235793-017  ، 32235792-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225451-017 :: 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

زاگ5983669 قیرح و  عافتا  تالاصتا  مزاول  هحفص 9)تسیل  قیرح  ( قیرح

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

5983889xp95 55000-847 لدم :   apollo دنرب :  S1 دلوم قیرح  ءافطا  متسیس  یارب   I/O تراک
ددع دادعت 20 

هحفص 34) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هگنل5984079 کی  قیرح  دض  هحفص 9)رد  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5984139 ناب  هدید  رفن  هحفص 9)یریگراکب 21  قیرح  ( قیرح

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

قبط5984792 رب  یعامتجا  نیمات  هبعش 10  نامتخاس  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن 
یناشن شتآ  ناماس  ینمیا  طباوض 

هحفص 34) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح ناب   ناب هدید   هدید رفن   رفن   2 12 1 یریگراکب   یریگراکب ناونع : : ناونع 9090

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 " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5983990cgs یاههاگتسیا زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
زاگ تکرش 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

5984212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ردروکر  فیک و  نیبرود و  هظفاح  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000272 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  ردروکر  فیک و  نیبرود و  هظفاح  تراک  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
شرافس  1 دادعت : 

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

ماجنا ، الاک لیوحت  زا  سپ  هام  کی  قوف  غلبم  هیوست  هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  ...و  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسیمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  ماجنا  نامزاس  نیا  ناسانشراک  یبتک  دات  روکذم و  تادهعت 

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

64464220-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5983407AUTODOME IP STARHIGHT 7000i لدم یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 20 
HD 1080p

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب5983587 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 60)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراوید5983830 بصن  هیاپ ی  اب  هارمه  نیبرود  ظفاحم  هحفص 60)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ردروکر   ردروکر وو   فیک   فیک وو   نیبرود   نیبرود هظفاح   هظفاح تراک   تراک ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اوهاد5984047 نیبرود  هاگتسد  دیرخ 4  نژیو 2CD-2T86G2-41 و  کیاه  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 6 
SD49225XA-HNR

هحفص 60) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5984212 تسیل  ردروکر  فیک و  نیبرود و  هظفاح  هحفص 12)تراک  نیبرود  ( نیبرود

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

کسید5984578 دراه  - DVR شخپ طبض و  هاگتسد  - ریوصت توص و  لباک  - هتسب رادم  نیبرود 
TB 4 تیفرظ لانرتسکا 

هحفص 60) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5984648 نیبرود  رورس  رواپ  هاگتسد  ود  هحفص 60)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هب5984686 ینف  تاصخشم  درونجب  یادهش  هاگدورف  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  داجیا  هژورپ 
.دشاب یم  تسویپ 

هحفص 60) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش5984690 یراذگراب  لیاف  قیط.هتسب  رادم  هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5984797IP هتسبرادم هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " 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 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

5984181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام کی  تخادرپ  ددرگ /  تسویپ  روتکاف  شیپ  نوسپا /  روتکژورپ  اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090129000089 زاین :  هرامش 

زاریش یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نایار  ناتسزوخ  یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-S12 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  تخادرپ  ددرگ /  تسویپ  روتکاف  شیپ  نوسپا /  روتکژورپ  اتید   :: 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 اتید   :: 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

ههام5984181 کی  تخادرپ  ددرگ /  تسویپ  روتکاف  شیپ  نوسپا /  روتکژورپ  هحفص 76)اتید  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ههام ههام کیکی   تخادرپ   تخادرپ ددرگ /  /  ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ نوسپا /  /  نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ اتید   اتید ناونع : : ناونع 9292
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یراتکه 9 یزاسزاب  ) هتعاس 16 90 لدم یکیتسال  خرچ  4 نت لاقثارج 25 نیمات  _ نرک ) یراتکه  9) یزاسزاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ 

1101093985006654 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یراتکه یراتکه 99 یزاسزاب یزاسزاب  ) ) هتعاس هتعاس 1616   9090 لدم لدم یکیتسال   یکیتسال خرچ   خرچ 44 نتنت 2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات __ نرک ) ) نرک یراتکه   یراتکه 99)) یزاسزاب یزاسزاب ناونع : : ناونع 9393
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رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5984257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  رورس  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000148 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   6G SAS 10K rpm SFF لدم  GB 900 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  TB 1/2 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
اسرب

ددع 10 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e لدم رورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
TB 2/4 تیفرظ شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم یلام  ینف و  تسویپ  نودب  یاهداهنشیپ  دشابیم و  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  رودص و   . تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  رورس  دراه  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت زا  سپ  زور  تخادرپ 15  دنا  هدش  فیرعت  متسیس  رد  دک 2233110020910005 بلاق  رد  مالقا 1و2و5   . دشاب یمن  دات 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه 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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جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5984262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جروتسا زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000424 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دنهس هناماس  دیپسا  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   LSC2K-AADR-001A لدم هنایار  جروتسا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

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

- دشابیم روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هام  هس  تخادرپ  - ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  - تسویپ تسیل  قباطم  - دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  ات  لمح  هیارک 

دک جوسای ،  لیلج  دیهش  ناتسرامیبودابآ  تلود  یادهش  ینامرد  یشزومآزکرم  ینرق  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591387493 یتسپ : 

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا غاداتروا  هقطنم  الاب  هب  لدم 1985 نت  لاقثارج 25 نیمات  _ تالایس حتف  54 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ 

1101093985006663 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جروتسا جروتسا زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 9595

نتنت 2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9696
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " 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

هتعاس5983510 16 90 لدم یکیتسال  خرچ  4 نت لاقثارج 25 نیمات  _ نرک ) یراتکه  9) یزاسزاب
( یراتکه 9 یزاسزاب )

هحفص 76) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5983578 لیاف  تاصخشم  قباطم   Seagate دراه هارمه  هب  پنویک  هکبش  تحت  زاس  هحفص 35)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5984257 دراه  هحفص 76)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

جروتسا5984262 زاس  هحفص 76)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نت5984718 لاقثارج 25 هحفص 76)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( 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

5983784S6 لدم الاب  تعرس  اب  ییوزاب  دنب  هحفص 54)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

5983784S6 لدم الاب  تعرس  اب  ییوزاب  دنب  هحفص 54)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " 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

تسویپ5984212 تسیل  ردروکر  فیک و  نیبرود و  هظفاح  هحفص 12)تراک  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نکسم کناب  نارهت  برغ  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5983488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباب یتساوخرد  یالاک  هنومن  طبترم و  هموزر  هئارا  یناریا .  یالاک  تیولوا.تسویپ  تاصخشم  اب.رورس  هاگتسد  10 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هطوبرم  یاهتست 

1101004339000032 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  نارهت  برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم یاهتست  تباب  یتساوخرد  یالاک  هنومن  طبترم و  هموزر  هئارا  یناریا .  یالاک  تیولوا.تسویپ  تاصخشم  اب.رورس  هاگتسد  10 دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا

1994763111 یتسپ :  دک  کالپ 43 ،  نارهت  ناتسا  برغ  تیریدم  نکسم  کناب  یمادخ  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88649055-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88649028-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهتست یاهتست تباب   تباب یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک هنومن   هنومن وو   طبترم   طبترم هموزر   هموزر هئارا   هئارا یناریا .  .  یناریا یالاک   یالاک تیولوا.تسویپ   تیولوا.تسویپ تاصخشم   تاصخشم اب.رورس   اب.رورس هاگتسد   هاگتسد 1010 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هطوبرم   هطوبرم

9797
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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

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

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

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

5983495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاههار  تیریدم  زکرم  رورس  قاتا  یارب  ( UPS4 40 KVA  ) یرارطضا قرب  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003599000053 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنیامن یراذگراب  زاجم  ءاضما  رهم و  هب  ار  یتساوخرد  دانسا  هیلک  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ   ) دادرارق اهب و  مالعتسا  دانسا  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717833115 یتسپ :  دک  یرافغ 25 ،  شبن  یرافغ  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342137-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342070-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5983591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  حرش  قباطم  رورس  قاتا  یرازفا  تخس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004195 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیهجت ارآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GTEC یتراجت مان   ZP120LCD لدم  KVA 6 ناوت رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   Online عون  UPS الاک :  مان 

متسیس
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  اب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   :: 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

32265575-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار تیریدم   تیریدم زکرم   زکرم رورس   رورس قاتا   قاتا یارب   یارب ( ( UPS4 40  KVAUPS4 40  KVA  ) ) یرارطضا یرارطضا قرب   قرب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 9898

تسویپ تسویپ ینف   ینف حرش   حرش قباطم   قباطم رورس   رورس قاتا   قاتا یرازفا   یرازفا تخس   تخس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 9999
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یبونج ناسارخ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050239000018 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ 

دشاب ناریناوت  هناماس  زوجم  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 
هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه 
هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  غلابم  تخادرپ 

9719866876 یتسپ :  دک  یرادا ،  تیاس  ص ،)  ) مظعا ربمایپ  راولب  دنجریب ، دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400478-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400106-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا یلاع  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092989000035 زاین :  هرامش 

نیارفسا یلاع  شزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   DL380G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا ربتعم  همانتنامض  هئارا  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  باهذ  بایا و  هنیزه  لمح و  هیارک  تسا .  دات  دروم  یتسویپ  لیاف  قبط  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ییاضر 09151767261  سدنهم  مناخ  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

9661998195 یتسپ :  دک  نیارفسا ،  یلاع  شزومآ  عمتجم  ردام  نادیم  شبن  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266532-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37266539-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5984220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هکبش  تراک  رورس و  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000423 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

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

لمح هیارک  - روتکاف الاک و  لیوحت  زا  سپ  هام  هس  تخادرپ  - ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ   - تسویپ تسیل  قباطم  - دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  ات 

دک جوسای ،  لیلج  دیهش  ناتسرامیبودابآ  تلود  یادهش  ینامرد  یشزومآزکرم  ینرق  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591387493 یتسپ : 

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 10 110 1

رورس رورس هکبش   هکبش تراک   تراک وو   رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک لماک  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000067 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 406XT لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان   DVD-RW لدم رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

یوادس همطاف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MEMBRANE KEYBOARD یتراجت مان   KM0310 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 R07 2x 587498-B21 X5660 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 16 تیفرظ  BLC7000 DDR2 RAM Management لدم  DDR2 مر الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP280S لدم  W 280 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   300GB 6G SAS 10K 2.5 in DP HDD لدم هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

یتناید دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CASH REGISTER MOTHERBOARD یتراجت مان   TOZ1232 لدم یهاگشورف  قودنص  یلصا  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یرتویپماک لماک  متسیس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

22092952-021  ، 88084771-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهاگشورف یهاگشورف قودنص   قودنص یلصا   یلصا درب   درب هنایار -  -  هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم یرتویپماک -  -  یرتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

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

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  شرافس  قبط  ...و  رورس  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000052 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
iRACK Powered یتراجت مان   TRS-1242p لدم  cm 196/5 عافترا  60x120 cm داعبا یروت  تشپ  ولج و  برد  هارمه  تینوی  رورس 42  هداتسیا  کر  الاک :  مان 

داپ کینورتکلا  زلف  هدنزاس  عجرم  داپ  کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم   by TIAM
ددع 1 دادعت : 

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

/ دشابیم تسویپ  تسیل  شرافس  حرش  / لنپ چپ  رورس و  کر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریصن 021-82774437 سدنهم  هطوبرم  سانشراک 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و رورس   رورس کرکر   ناونع : : ناونع 104104

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

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

2001091556000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984879 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رورس دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 400,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/12/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش  - یرادا تیاس  - جیسب نادیم  - ناگرگ  ، 4918936948 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

5983403symantec سوریو یتنآ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دض5983445 لفق  چوس .  کر  شیارآ  قرب -  قاتا  هب  رورس  قاتا  زا   ups3kv هاگتسد ییاجباج 2 
یتشگنا رثا  تقرس 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طبترم و5983488 هموزر  هئارا  یناریا .  یالاک  تیولوا.تسویپ  تاصخشم  اب.رورس  هاگتسد  10 دیرخ
تسیمازلا هطوبرم  یاهتست  تباب  یتساوخرد  یالاک  هنومن 

هحفص 80) رورس  ( رورس

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

تیریدم5983495 زکرم  رورس  قاتا  یارب  ( UPS4 40 KVA  ) یرارطضا قرب  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
ناتسا یاههار 

هحفص 80) رورس  ( رورس

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

تسویپ5983591 ینف  حرش  قباطم  رورس  قاتا  یرازفا  تخس  هحفص 80)تاعطق  رورس  ( رورس

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

تاصخشم5983676 هب  هجوت  اب  سا  یپویورورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  هیهت 
ددرگ تبث  هدوزفا  شزرا  اب  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ 

هحفص 29) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5983745 تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 80)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هحفص 80)رورس5984033 رورس  ( رورس

رورس رورس دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 105105
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس5984220 هکبش  تراک  رورس و  هحفص 80)دراه  رورس  ( رورس

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

رورس5984257 دراه  هحفص 76)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتسبرادم5984648 نیبرود  رورس  رواپ  هاگتسد  ود  هحفص 60)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یهاگشورف5984713 قودنص  یلصا  درب  هنایار -  هیذغت  عبنم  یرتویپماک -  لماک  متسیس  هحفص 80)دیرخ  رورس  ( رورس

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

...و5984723 رورس  هحفص 80)کر  رورس  ( رورس

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

رورس5984879 دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هحفص 80)هصقانم  رورس  ( رورس

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

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب 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 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

5983741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یرس  2 تسویپ (   PDF یاه لیاف  قبط  یسانشاوه  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000220 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تینیمولیا ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   LAMBRECHT یتراجت مان  لدم 16470  داب  نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم دشاب .  یم  یمازلا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب ( هتشاد  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز یتشد  یده  مناخ  راکرس  یرادا :  میات  رد  زاین  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان 

06153507356  – 09168312656

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( داب   داب نایرج   نایرج تعرس   تعرس یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس  ) ) یسانشاوه یسانشاوه تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح ناونع : : ناونع 106106
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هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5983747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیمانید و هیاپ  بصن و  یاه  هنیزه  اب  هارمه  امیرپوس  تشگنا  رثا  روسنس  اب  هارمه  کیمانیاد   w7 بایغ روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیهدن تمیق  رگید  دنرب  افطل  - یشک لباک 
1101030402000183 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازهود اراک  هدننک  هضرع  عجرم  رازهود  اراک  یتراجت  مان   W7 لدم یتشگنا  رثا  عون  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیهدب تمیق  حرش  قبط  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718874414 یتسپ :  دک  بایکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  راهب - نابایخ  یادتبا  هیتعفر - نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37257794-083  ، 37202452-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37202452-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک وو   کیمانید   کیمانید هیاپ   هیاپ وو   بصن   بصن یاه   یاه هنیزه   هنیزه اباب   هارمه   هارمه امیرپوس   امیرپوس تشگنا   تشگنا رثا   رثا روسنس   روسنس اباب   هارمه   هارمه کیمانیاد   کیمانیاد   w7w7  بایغ بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
یشک یشک

107107
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روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5984255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  دادعت و  هب  ....و  نژیسکا  روسنس  روتوم ،  رپتسا   ، خی دض  لماش  هیلقن  لیاسو  ملق   129 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 

1101003009000146 زاین :  هرامش 
روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

چالک ایاپ  هدنزاس  عجرم  وژپ 405   PCI حرط چالک  گنیربلب  هحفص و  کسید و  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  تسا و  یرورض  هناماس  رد  یراذگراب  ناگدننک و  تکرش  طسوت  مالقا ) کیکفت  هب   ) روتکاف شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  فذح 
یدقن  تخادرپ 

09125571902 ییاین : یاقآ 

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

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

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5984482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

405405 وژپ   وژپ   PCIPCI حرط   حرط چالک   چالک گنیربلب   گنیربلب وو   هحفص   هحفص وو   کسید   کسید تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 108108

ریش ریش ژافوش -  -  ژافوش روتایدار   روتایدار ریش   ریش هروسام   هروسام هرهم   هرهم راشف -  -  راشف هدنهاک   هدنهاک هعطق   هعطق ریش   ریش جیکپ -  -  جیکپ هعطق   هعطق روسنس   روسنس یجنرب -  -  یجنرب یقپچ   یقپچ ییوناز   ییوناز چیپور -  -  چیپور یزغم   یزغم ناونع : : ناونع
تاعیام تاعیام نایرج   نایرج لرتنک   لرتنک چیئوسولف   چیئوسولف نیمز   نیمز لاصتا   لاصتا متسیس   متسیس لئوک -  -  لئوک نفنف   وو   نکمرگبآ   نکمرگبآ گنلیش   گنلیش روتایدار -  -  روتایدار تفر   تفر یپوت   یپوت

109109
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( مهم ) ددرگ هعلاطم  امتح  هباشم  یاهدک  ناریا  تلع  هب  یتسویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزردوگ تسیمازلا 09123138548  یگنهامه 

هزور یلا 90  یرابتعا 60  تخادرپ 
1101096102000984 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرافغ ناردارب  رصان  هدننک  هضرع  عجرم   in 4\3 زیاس یجنرب  چیپور  یزغم  الاک :  مان 

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

یوریپ اضر  هدننک  هضرع  عجرم   in 3\4 زیاس یجنرب  یقپچ  ییوناز  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
روتایدار ناریا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   RESS یتراجت مان   PS-151 لدم جیکپ  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

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

هیمورا زبس  یادن  هدننک  هضرع  عجرم  یراوید  ژافوش  جیکپ  راشف  هدنهاک  هعطق  ریش  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نیماس یزاسریش  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0015   in 2\1 زیاس یجنرب  سنج  هدش  یراکبآ  ژافوش  روتایدار  ریش  هروسام  هرهم  الاک :  مان 

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

قرش نیون  تراجت  رصع  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  هرپ  هرپ 10  دادعت   80x582 cm زیاس یا 0725  هرپ  یدالوف  روتایدار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نارذآ زاگ  ریش  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 1  یا  هوزر  لاصتا  عون   bar 25 راشف  in 2\1 زیاس یجنرب  سنج  روتایدار  تشگرب  یپوت  ریش  الاک :  مان 

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

نارذآ زاگ  ریش  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 1  یا  هوزر  لاصتا  عون   bar 25 راشف  in 2\1 زیاس یجنرب  سنج  روتایدار  تفر  یپوت  ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
بسن یمالس  دواد  هدننک  هضرع  عجرم  کچیپ  یتراجت  مان   cm 50 زیاس لیتسا  شکور  اب  لئوک  نف  نکمرگبآ و  گنلیش  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  شجنس  نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   Corona60 لدم تاعیام  نایرج  لرتنک  چیئوسولف  نیمز  لاصتا  متسیس  الاک :  مان 
شجنس نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدننک  هضرع 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

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

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

5984508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  مالعتسا و  قبط  تبوطر  امد و  روسنس  ددع و  رتویپماک 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000173 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  -3 .دشابیم یمازلا  تاصخشم  قبط  میامضو  مالعتسا  یراذگراب  لیمکت و  -2 دشابیم هباشم  هدش  هیارا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هطوبرم  سانشراک  نفلت 04141996100  هرامش 

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5984717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط تبوطر   تبوطر وو   امد   امد روسنس   روسنس وو   ددع   ددع رتویپماک  33 رتویپماک ناونع : : ناونع 1101 10

 ( ( دوش دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   هدش (  (  هدش درون   درون درس   درس لیوک   لیوک نزن   نزن گنز   گنز یدالوف   یدالوف فالک   فالک رالیپرتاک -  -  رالیپرتاک مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ 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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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132408  اب  قباطم  رالیپرتاک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006661 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  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 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لیتسا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ینت   mm 0/35 تماخض  mm 730 ضرع  JIS G 4305 دالوف عون  هدش  درون  درس  لیوک  نزن  گنز  یدالوف  فالک  الاک :  مان 

زربلا
نت 90 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
PANJIN LIAOHE OILFIELD KYTE PETROLEUM هدنزاس عجرم   CAT یتراجت مان   CAT C-15 روتوم روتارنژ  دربراک   GP هدننک لرتنک  الاک :  مان 

شیک گیر  ورتپ  اناد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EQUIPMENT Co
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناجلخ یدادح  نارمع  هدننک  هضرع  عجرم  شیالاپ  نالاگ  نازاس  یفاص  یتراجت  مان  لزید 375  ناسین  اوه  رتلیف  الاک :  مان 

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

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406C روتارنژ روتوم  ردنلیس  شوب  دربراک  لیس  تکسگ و  هعومجم  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR

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

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132408  اب  قباطم  رالیپرتاک  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیحم یبسن  تبوطر  لانگیس  لاسرا  تهج  دنزاش  یترارح  هاگورین  رد  طیحم  جنس  تبوطر  روسنس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  هب 

1101001486000010 زاین :  هرامش 
دنزاش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدرشف  یاوه  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   Xentaur یتراجت مان  یتعنص  دربراک   Dew point meter Xentaur لدم روسنس  اب  جنس  تبوطر  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  رد  مالعتسا  دانسا  هب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813884781 یتسپ :  دک  رهم ،  نامتخاس  - یمیجن دیهش  هچوک  - یرادنامرف نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244148-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34021511-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

داب )5983741 نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس   ) یسانشاوه تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 88)لمح ،  روسنس  ( روسنس

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

هنیزه5983747 اب  هارمه  امیرپوس  تشگنا  رثا  روسنس  اب  هارمه  کیمانیاد   w7 بایغ روضح و  هاگتسد 
یشک لباک  کیمانید و  هیاپ  بصن و  یاه 

هحفص 88) روسنس  ( روسنس

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

..و5983974 تلپماک  رشالف  ریژآ و  یتعنص -  مدوم  ما  سا  یج   - pir صیخشت هحفص 29)روسنس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

وژپ 5984255405  PCI حرط چالک  گنیربلب  هحفص و  کسید و  تاعطق  هحفص 88)هعومجم  روسنس  ( روسنس

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

هرهم5984482 راشف -  هدنهاک  هعطق  ریش  جیکپ -  هعطق  روسنس  یجنرب -  یقپچ  ییوناز  چیپور -  یزغم 
 - لئوک نف  نکمرگبآ و  گنلیش  روتایدار -  تفر  یپوت  ریش  ژافوش -  روتایدار  ریش  هروسام 

تاعیام نایرج  لرتنک  چیئوسولف  نیمز  لاصتا  متسیس 

هحفص 88) روسنس  ( روسنس

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

یتسویپ5984508 تاصخشم  مالعتسا و  قبط  تبوطر  امد و  روسنس  ددع و  هحفص 88)رتویپماک 3 روسنس  ( روسنس

یترارح یترارح هاگورین   هاگورین ردرد   طیحم   طیحم جنس   جنس تبوطر   تبوطر روسنس   روسنس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

زا 112 ھحفص 94 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5984765?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

هعجارم5984717 تسویپ  هب  هدش (  درون  درس  لیوک  نزن  گنز  یدالوف  فالک  رالیپرتاک -  مزاول  دیرخ 
 ( دوش

هحفص 88) روسنس  ( روسنس

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

یترارح5984765 هاگورین  رد  طیحم  جنس  تبوطر  روسنس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 88)هیهت ،  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنهس قرب  یورین  دیلوت  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 15 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنهس هاگورین  زاین  دروم   2HT1 دک اب  یوقراشف  یاهرتیه  حطس  چیئوسورکیم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000270 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنهس هاگورین  زاین  دروم   2HT1 دک اب  یوقراشف  یاهرتیه  حطس  چیئوسورکیم  - 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هداد  یاه  داهنشیپ  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هجوت :
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  30 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تدوع  انیع  لمح ) هنیزه   ) هدننک نیمات  هنیزه  هب  ار  هدشن  دیئات  یالاک  دوب  دهاوخ  زاجم  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  اه  متیآ  زا  کی  ره  باختنا  رد  امرفراک 

.دشاب یم  بانب  دنهس  هاگورین  رابنا  برد  لیوحت 

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5984106 اتید  هحفص 35)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش5984239 لباک  رتم  دیرخ 915  وکسیس WS-C2960-24PC-L و  هکبش  چیئوس  ددع  دیرخ 15 
کولف تست  اب   LEGREND-CAT6 UTP

هحفص 35) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هاگورین هاگورین زاین   زاین دروم   دروم   22 HT1HT1 دکدک اباب   یوقراشف   یوقراشف یاهرتیه   یاهرتیه حطس   حطس چیئوسورکیم   چیئوسورکیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 112 ھحفص 95 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگورین5984382 زاین  دروم   2HT1 دک اب  یوقراشف  یاهرتیه  حطس  چیئوسورکیم  هحفص 95)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

هرهم5984482 راشف -  هدنهاک  هعطق  ریش  جیکپ -  هعطق  روسنس  یجنرب -  یقپچ  ییوناز  چیپور -  یزغم 
 - لئوک نف  نکمرگبآ و  گنلیش  روتایدار -  تفر  یپوت  ریش  ژافوش -  روتایدار  ریش  هروسام 

تاعیام نایرج  لرتنک  چیئوسولف  نیمز  لاصتا  متسیس 

هحفص 88) روسنس  ( روسنس

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

( 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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریداقم  تاصخشم و  اب  قباطم   FLOW SWITCH COMPLETE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000989 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   DWYER یتراجت مان   2F-1-1950 لدم یزلف  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ناریا  زاگ  یلم  تکرش   AVL وضع دیاب  امتح  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  دشابیم .  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دض5983445 لفق  چوس .  کر  شیارآ  قرب -  قاتا  هب  رورس  قاتا  زا   ups3kv هاگتسد ییاجباج 2 
یتشگنا رثا  تقرس 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5984613 شرافس  حرش  ...و  تروپ  هکبش 24 هحفص 35)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لدم5984794 یزلف  راشف  هحفص 96)چوس  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لدم لدم یزلف   یزلف راشف   راشف چوس   چوس ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

زا 112 ھحفص 96 
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  ساسا  رب  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  شیامه  نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  یناسرزورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000150 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق  دقع  قیرط  زا  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  شیامه  نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  یناسرزورب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یراک  هموزر  لاسرا 

.تسا یمازلا  هناماس  رد  دانسا  ددجم  یرازگراب  دیئات و 
دیریگب سامت  هرامش 85120296  اب  زاین  تروص  رد 

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

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5984272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیامه شیامه نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 115115

هنایار هنایار رکیپسا   رکیپسا هعطق   هعطق وگدنلب   وگدنلب یدالوف - - یدالوف درگ   درگ لوتفم   لوتفم -- راد راد نفورکیم   نفورکیم تستس   دهده   یتوص - - یتوص متسیس   متسیس ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ -- HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

زا 112 ھحفص 97 
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- 180oeu -6 ایوپ لدم  ریاف  یلیپما  هاگتسد  2- یرتم دیفس 3 یرنف  میسددع  20- یکشم یرنف  میس  ددع  50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یفقس یوگدنلب  ددع  2- رامیب راضحا  گنزددع  2- نفورکیمددع 6

1101094953000935 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/11 زاین :  خیرات 
DC یتراجت مان   PA2400 لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/11 زاین :  خیرات 

یزامن اضر  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان   SHM2100U لدم راد  نفورکیم  تس  ده  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/11 زاین :  خیرات 
ناراک کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   Melodica لدم نامزمه  تروص  هب  صخش  دنچ  طسوت  رفن  کی  راضحا  دربراک  رود  هار  زا  لرتنک  رابخا  گنز  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/11 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  یمرگولیک  نزو  یفالک  هتسب   mm 2/25 رطق هدش  هدیشک  درس  دیلوت  شور  جوزمم  ریغ  نبرک  رپ  یرنف  دالوف  عون  یدالوف  درگ  لوتفم  الاک :  مان 
ایوپ رون  میس  هدننک  هضرع  عجرم 

مرگولیک 20 دادعت : 
1401/09/11 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  یمرگولیک  نزو  یفالک  هتسب   mm 2/68 رطق هدش  هدیشک  درس  دیلوت  شور  جوزمم  ریغ  نبرک  رپ  یرنف  دالوف  عون  یدالوف  درگ  لوتفم  الاک :  مان 
ایوپ رون  میس  هدننک  هضرع  عجرم 

مرگولیک 50 دادعت : 
1401/09/11 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VIERA یتراجت مان   VI لدم هنایار  رکیپسا  هعطق  وگدنلب  الاک :  مان 
نطو شیدنا  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/11 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09169141669  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام  تخادرپ 2

دنتسه  هباشم  اهدکناریاو  دشابیم  حیحص  زاین  یلک  حرش 
تسا  دات  بوغرم  یالاک 

سامت یرادا  تقورد  طقف 

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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تیاده داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هیوگ  :: عبنم خروم 1401/09/05عبنم زا  هصقانم : رد  تکرش   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 12  تیاغل 

5984915 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:30   - 1401/09/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

: هئارا اب  عیقب  ناتسبش  یناقوف  هقبط  نارکمج  سدقم  دجسم  ناکم  رد  ار  زادرپ  هعماج  دجسم  هاگشیامن  زا  یرادرب  هرهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: تامدخ حرش  فلا )

زور ره  یلا 23  حبص  تعاس 07:30  زا  ینابهگن   1
هاگشیامن راظتنا و  نلاس  تمس  هب  تیاده  هدش و  تبث  دارفا  هب  کمایپ  لاسرا  هناماس و  رد  تبث  نیبطاخم و  شریذپ  لوئسم   - 2

زور ره  یلا 22  حبص  تعاس 08:00  زا  هاگشیامن  ثحابم  هب  طلسم  یوار  هس  لقادح  نامز  مه  روضح  - 3
هاگشیامن لک  تفاظن   - 4

یلامتحا تالکشم  ندومن  فرطرب  تهج  یتاسیسأت  یورین   - 5
هژیو نانامهم  نیبطاخم و  زا  ییاریذپ  هیهت و  - 6

زا هبحاصم  ملیف  لاسرا  یربخ و  هیهت  هاگشیامن و  تیاس  اهیرازگربخ و  هب  لاسرا  یربخ و  ششوپ  یارب  لماک  تازیهجت  اب  رفن  لقادح 3  زا  لکشتم  یا  هناسر  میت  - 7
دعب زور  نایاپ  رد  زور  ره  پیلک  ملیف و  لیوحت  هژیو و  نامهم 

لاس نایاپ  ات  ارجا  نامز  تدم  ییاریذپ ب  هارمه  هب  یریوصت  یتوص و  تاناکما  اب  اهشیامه  اهتسشن و  یرازگرب  یارب  زادرپ  هعماج  دجسم  نلاس  یزاس  هدامآ  - 8
1401

لایر  25.000.000.000 دروآرب :

لایر  5.000.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینامز یاقا  ینابیتشپ  تنواعم  تیاده  داینب  یراختفا  نیمداخ  زکرم  یناقوف  هقبط  راظتنا  راولب  سجرن  راولب  نارکمج  مق   :: سردآ سردآ
تیاده داینب  نامتخاس  لحم  ییاشگزاب :

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

تسویپ5984212 تسیل  ردروکر  فیک و  نیبرود و  هظفاح  هحفص 12)تراک  نیبرود  ( نیبرود

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

رورس5984257 دراه  هحفص 76)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

شیامه5984261 نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  هحفص 96)یناسرزورب  توص  ( توص

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

5984272- یدالوف درگ  لوتفم  - راد نفورکیم  تس  ده  یتوص - متسیس  ریاف  یلپمآ  -HDMI 1.4V لباک
هنایار رکیپسا  هعطق  وگدنلب 

هحفص 96) توص  ( توص

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

کسید5984578 دراه  - DVR شخپ طبض و  هاگتسد  - ریوصت توص و  لباک  - هتسب رادم  نیبرود 
TB 4 تیفرظ لانرتسکا 

هحفص 60) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هاگشیامن هاگشیامن یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1171 17

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

هاگشیامن5984915 یرادرب  هرهب  هحفص 96)یراذگاو  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5983677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LG یتراجت مان   22MP410-B لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004635000153 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   22MP410-B لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 90 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ) یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  لمح  هنیزه   ) یزکرم همیب  رد  یلصا  یتناراگ  اب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس  رد  روتکاف  شیپ  جرد 
هام کی  رثکادح  باسح  هیوست 

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

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LGLG یتراجت   یتراجت مان   مان   2222 MP410 -BMP410 -B لدم   لدم   inin   2 1/52 1/5 زیاس   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دیئات  دروم  هباشم  دک  ناریا  ، تسویپ تسیل  حرش  ینف  تاصخشم  اب   ECG روتینام رتلوه  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093510000277 زاین :  هرامش 

ناریا یزاس  هناخ  یراذگ  هیامرس  هدننک :  رازگرب 
ریشب هوژپ  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   BIOMEDICAL SYSTEMS یتراجت مان   BMS لدم  ECG روتینام رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب تمیق و  اب  روتکاف  شیپ  .دشاب  یم  نارهت  زا  جراخ  بصن  دراد  بصن  هب  زاینرهشمالسا  لیوحت  لحم  تسا ، لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دننک مان  تبث  ناریا  ناوت  هناماس  رد  دیاب  ناگدننک  تکرش  تمیق 

تمیق نودب  تمیق و  اب  روتکاف  شیپ 

1968656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  - یمارهب کباب  دیهش  نابایخ  - رایدنفسا هب  هدیسرن  (- جع ) رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88650905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88650946-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا دیئات   دیئات دروم   دروم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ،، تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب     ECGECG روتینام   روتینام رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلزنا ردنب  یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یتسویپ  کرادم  رد  دوجوم  تسیل  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یمن  روتکاف  شیپ  رد  تمیق  هب  زاین  تسا و  هدیدرگ  رسک  یلاسرا  تسیل  زا  اهروتینام 

1101093990000055 زاین :  هرامش 
یلزنا ردنب  یتشهبرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   AP2000 لدم  All in One هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتسویپ  کرادم  رد  دوجوم  تسیل  ساسا  رب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یمن  روتکاف  شیپ  رد  تمیق  هب  زاین  تسا و  هدیدرگ  رسک  یلاسرا  تسیل  زا  اهروتینام 

4319893151 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  هب  یلزناردنب  هداج  یرتمولیک  یلزنا 5  ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44505217-013  ، 44502004-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44505212-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5984059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قابطم  رکیپسا  رتنیرپ و  روتینام و  رتویپماک و  هنایار  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000297 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تراظن دأت  زا  سپ  تخادرپ  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددرگ ، همیمضروتکاف  شیپ  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

All in OneAll in One هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 120120

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قابطم   قابطم رکیپسا   رکیپسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ وو   روتینام   روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 12 112 1
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هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

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

5984205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AW-LED55X6PU لدم ددع  ود   aiwa کرام زیاس 55  LED ددع لوف 4 مامت  نژیوسکیا  کرام  زیاس 43   LED تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000215 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   PX 23720 PLUS لدم  in 23 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

ریمض رهطم  هدننک  هضرع  عجرم   DAEWOO یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک   DLE-55J1900 لدم  in 55 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

هزور تسیب  یتخادرپ   - هدنشورف اب  هیارک  هنیزه   - فاوخ تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت   - دشاب تساوخرد  قبط  امتح   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت خیرات  زا  دشابیم 

9561747671 یتسپ :  دک  فاوخ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصعیلو -  راولب  ملعم -  نادیم  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AW-LED55X6PUAW-LED55X6PU  لدم لدم ددع   ددع ودود     aiwaaiwa کرام   کرام   5555 زیاس   زیاس LEDLED  ددع ددع لوف  44 لوف مامت   مامت نژیوسکیا   نژیوسکیا کرام   کرام زیاس  4343   زیاس   LEDLED ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  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 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

5984390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 20  سالپ  یج  دنرب   277FN لدم چنیا  روتینام 27  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعت 20   Z2 plus hero لدم دیرگ  سیک  دیرخ 

1101003068000232 زاین :  هرامش 
یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   GUANGDONGCHANGHONGELECTRICS هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225JN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 
راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مادقا  تساوخرد  تاحیضوت  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2020 دادعت   دادعت   Z2  plus  heroZ2  plus  hero  لدم لدم دیرگ   دیرگ سیک   سیک دیرخ   دیرخ هاگتسد   هاگتسد   2 020 دادعت   دادعت سالپ   سالپ یجیج   دنرب   دنرب   277277FNFN  لدم لدم چنیا   چنیا روتینام  2727   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد

123123

تسویپ تسویپ قبط   قبط روتینام   روتینام -- سیک سیک رتویپماک   رتویپماک رازفا   رازفا تخس   تخس ناونع : : ناونع 124124
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رتویپماک رازفا  تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتینام - سیک
تسویپ قبط 

1101090020000123 زاین :  هرامش 
سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   BIXOLON یتراجت مان   SLP-D220 لدم لبیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
اتنپس زارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان  لدم 6240  هنایار  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

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

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قوف مالقا  دات  الاک و  لیوحتزا  دعب  زور  تخادرپ 45  هدنشورف -----  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیبرابنا و  برد  لیوحت  هباشم -----  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ---- الاک تلاصا  رب  ینبم  ناتسرامیب  IT سانشراک طسوت 

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشنشتآ وردوخ  شاپبآ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  الاک  دک 

دامن هجوت  مالعتسا  دانسا  هب 
1101092544002026 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش پمپ  زلف  بآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AbFP_FB لدم تباث  رود  یناشنشتآ  پمپ  رتسوب  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناشنشتآ وردوخ  شاپبآ  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  الاک  دک 

دامن هجوت  مالعتسا  دانسا  هب 

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177681-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناشن ناشن شتآ   شتآ وردوخ   وردوخ شاپبآ   شاپبآ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 125125
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نارهت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5984644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مهم ) ددرگ هعلاطم  امتح  دروبیک  روتینام و  سیک و  تاعالطا  تیفماک و  تهج  زا  تسویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزردوگ تسیمازلا 09123138548  یگنهامه 

هزور یرابتعا 90  تخادرپ 
1101096102000988 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  وویا  نیرگ  یتراجت  مان   Green EVO Gen8 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مر 3 ددع / روتینام 2 / ددع سیک 3  / رازفا تخس  هنایار -  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001748 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا هناماس  رد  تادنتسم  لاسراو  لیمکت  تسویپ -  لیاف  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33288177-086  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 126126

ددع ددع مرمر  33 ددع / / ددع 22 روتینام   روتینام // ددع ددع سیک  33 سیک  / / رازفا رازفا تخس   تخس هنایار -  -  هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5984906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101093985006657 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

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

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

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تاصخشم5983676 هب  هجوت  اب  سا  یپویورورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  هیهت 
ددرگ تبث  هدوزفا  شزرا  اب  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ 

هحفص 29) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5983677LG یتراجت مان   22MP410-B لدم  in 21/5 زیاس  LED هحفص 100)روتینام روتینام  ( روتینام

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

هباشم5983718 دک  ناریا  ، تسویپ تسیل  حرش  ینف  تاصخشم  اب   ECG روتینام رتلوه  هاگتسد  کی 
.تسا دیئات  دروم 

هحفص 100) روتینام  ( روتینام

دیفس دیفس هایس   هایس وو   یگنر   یگنر تعرسرپ   تعرسرپ یناگیاب   یناگیاب وو   یایا   هناخریبد   هناخریبد رنکسا   رنکسا تخوس -  -  تخوس نزاخم   نزاخم لرتنک   لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا جنس   جنس حطس   حطس لماک   لماک درب   درب ردام   ردام ناونع : : ناونع
رنکسا رنکسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ وو   یپک   یپک هراک   هراک دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد  -  - CRTCRT روتینام   روتینام  -  - A4A4

128128
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5983804All in One هحفص 100)هنایار روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5984059 تاصخشم  قابطم  رکیپسا  رتنیرپ و  روتینام و  رتویپماک و  هنایار  هحفص 100)سیک  روتینام  ( روتینام

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

لدم5984205 ددع  ود   aiwa کرام زیاس 55  LED ددع لوف 4 مامت  نژیوسکیا  کرام  زیاس 43   LED
AW-LED55X6PU

هحفص 100) روتینام  ( روتینام

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

دیرگ5984390 سیک  دیرخ  هاگتسد  دادعت 20  سالپ  یج  دنرب   277FN لدم چنیا  روتینام 27  دیرخ 
هاگتسد دادعت 20   Z2 plus hero لدم

هحفص 100) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5984560 قبط  روتینام  - سیک رتویپماک  رازفا  هحفص 100)تخس  روتینام  ( روتینام

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

ناشن5984620 شتآ  وردوخ  شاپبآ  هحفص 100)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

لماک5984644 هنایار  هحفص 100)سیک  روتینام  ( روتینام

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

ددع5984702 مر 3 ددع / روتینام 2 / ددع سیک 3  / رازفا تخس  هنایار -  تازیهجت  هحفص 100)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یهاگشورف5984713 قودنص  یلصا  درب  هنایار -  هیذغت  عبنم  یرتویپماک -  لماک  متسیس  هحفص 80)دیرخ  رورس  ( رورس

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

لاووئدیو5984757 رلرتنک  لاووئدیو -  یتعنص  هحفص 53)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یا و5984906 هناخریبد  رنکسا  تخوس -  نزاخم  لرتنک  یریگ و  هزادنا  جنس  حطس  لماک  درب  ردام 
رتنیرپ و یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد   - CRT روتینام  - A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب 

رنکسا

هحفص 100) روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5984648 نیبرود  رورس  رواپ  هاگتسد  ود  هحفص 60)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5984797IP هتسبرادم هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یوخ یرونا  دیهش  هبعش  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5984252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  یتسویپ  تسیل  قبط  مالقا  ریاس  روتینوم و  رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
1101005758000018 زاین :  هرامش 

یوخ هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  اب 09143613239  رتشیب  تاحیضوت  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5816776139 یتسپ :  دک  یوخ ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  ییاون  خیش  راولب  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36352000-044  ، 36351070-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36351070-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینوم  :: 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

مالقا5984252 ریاس  روتینوم و  هحفص 110)رتویپماک و  روتینوم  ( روتینوم

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مرن5983402 رد  اه  تساوخرد  تاعالطا  تبث  زکرم 122 و  نفلت  طوطخ  هب  ییوگخساپ  تامدخ  هئارا 
دروم تاشرازگ  هیهت  اه و  تساوخرد  یریگیپ  لاس و  مایا  مامت  رد  هتعاس  تروص 24  هب  رازفا 

زاین

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5983403symantec سوریو یتنآ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5983468 مرن  یرازفا و  تخس  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  نیمات ،  راکنامیپ  ییاسانش 
یمومع طباور  دحاو  یناسر  عالطا  یاه  کسویک 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

مالقا مالقا ریاس   ریاس وو   روتینوم   روتینوم وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 129129

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکرش5983621 لانیجروا  هخسن  زا  هنایار و  یارب 1496  سوریو  یتنآ  سنسیال 
(Kaspersky) یکسرپسک

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناکدوک5983628 یتخانش  یبایزرا  رازفا  مرن  هحفص 12)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5983913RDC اداکسا یرازفا  مرن  یاهتیلباق  لیمکت  ءاقترا و  تهج  یرازفا  مرن  یاهلوژام  بصن  دیرخ و 
دوجوم

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5984070) سوریو یتنآ  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یبرغناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح 
دیامن مادقا  یتسویپ  مرف  قبط  هلاسکی ) سنیال 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک5984423 شیوداپ 90  دنرب  هکبش  تحت  سوریو  هحفص 12)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دیراورم5984424 زاس  هناماس  بو  تحت  یناسنا  عبانم  تیریدم  دزمتسد و  قوقح و  رازفا  مرن  هحفص 12)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5984561FBTI هناماس زا  هحفص 12)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس5984609 نما  تازیهجت  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.تسا5984633 هباشم  دک  ناریا.ددرت  تراک  تشگنا و  رثا  هرهچ ، صیخشت  بایغ ، روضح و  هاگتسد 
.تسا یمازلا  تسویپ  یاضاقت  قبط  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  قاحلا 

هحفص 11) ددرت  ( ددرت

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

سوریو5984803 یتنآ  رازفا  مرن  هربراک  سنسیال 150  شیوداپ  ریگجاب  دض  هربراک  سنسیال 150 
شیوداپ

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5984819Kaspersky Endpoint security -for Business select ربراک  1300 تهج هحفص 12)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5983407AUTODOME IP STARHIGHT 7000i لدم یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 20 
HD 1080p

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5983588 تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 60)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5984323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبطرتویپماک  تاعطقوروتکژرپوئدیوددع  3 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091310000082 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX-5421 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هجوت  تسویپ  هب  - ههام 6 هجو تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگ  تمیق  هدش  تسویپ  تساوخرددروم  تاعطقو  مزاول  طقف  - دهشم یکشزپ  هدکشناد  لیوحت  لحم 

دامرفب سامت  09151670164 یناوجخن سدنهم  یاقآاب  یگنهامه  تهج  - دشاب شورفزا  سپ  تامدخو  یتنارگ  یاراد  سانجا 

9177948564 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  هاگشناد -  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38002126-051  ، 38002108-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38829272-051 :: 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

ههام5984181 کی  تخادرپ  ددرگ /  تسویپ  روتکاف  شیپ  نوسپا /  روتکژورپ  هحفص 76)اتید  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

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

تسویپ5984323 تسیل  قبطرتویپماک  تاعطقوروتکژرپوئدیوددع  3 هحفص 112)دیرخ روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " 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

لاووئدیو5984757 رلرتنک  لاووئدیو -  یتعنص  هحفص 53)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبطرتویپماک   قبطرتویپماک تاعطقوروتکژرپوئدیوددع   تاعطقوروتکژرپوئدیوددع 33 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 130130

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