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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 رذآ   رذآ هبنشود  77   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   173,0هکس 10 , 000173,0 10 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   ,357رالد 190357, تاراما190 تاراما مهرد   98مهرد ,27098 ,270

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   164,970هکس , 000164,970 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   242رالد ,600242 سیئوس600, سیئوس کنارف   382کنارف ,600382 ,600

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 92هکس ,800 , 00092 ,800 , اداناک000 اداناک رالد   271رالد ,300271 ناتسبرع300, ناتسبرع لایر   96لایر ,47096 ,470

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 62هکس ,800 , 00062 ,800 , وروی000 376وروی ,590376 ژورن590, ژورن نورک   36,50036نورک ,500

رایع رایع   1818 یالط   15,470یالط , 00015,470 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ437,330437,330دنوپ نپاژ نینی   دصکی   262دصکی ,630262 ,630

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
((2727))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 145145))
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( یهگآ دادعت 19  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 36  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 10  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 18  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 71

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) paging  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( 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 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 3  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( 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 18  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( 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  • 97

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 18  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

( یهگآ دادعت 17  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 7  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 19  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 140
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 16  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 141

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 143

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

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

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

( صاخ یماهس   ) ناجریس کراپ  رهگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/53/ع یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس کراپ  رهگ  یرگشدرگ  هدکهد  رد  یمومع  طباور  دحاو  یرورض  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 2.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کراپ رهگ  یرگشدرگ  هدکهد  یقوقح  دحاو  زاریش  ناجریس -  روحم  هداج  رتمولیک 20  ناجریس   :: سردآ سردآ

09132458264 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: monaghese@goharpark.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001070000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:15هرامش تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:55عبنم تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989996 :: هرازه هرازه :: 1401/09/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصصخت یرازفا  مرن  یاه  سیورس  ( شیاپ ) ینابیتشپ لوا  هیال  تامدخ  ماجنا  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرب  تعنص 

ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب تعنص  یصصخت  یرازفا  مرن  یاه  سیورس  ( شیاپ ) ینابیتشپ لوا  هیال  تامدخ  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 218,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,705,773,505 نیمضت :  غلبم 

11:00 تعاس : 1402/03/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قرب هکبش  تیریدم  تکرش  یمسای - دیشر  نابایخ  کنو - نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو - نابایخ  نارهت -  ، 1996836111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تیریدم نامتخاس  ناریا -

:: 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

یمومع یمومع طباور   طباور دحاو   دحاو یرورض   یرورض تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

قرب قرب تعنص   تعنص یصصخت   یصصخت یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه سیورس   سیورس (( شیاپ شیاپ )) ینابیتشپ ینابیتشپ لوا   لوا هیال   هیال تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 143 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e9uxcf5vdrxgx?user=37505&ntc=5989941
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5989941?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ejt4t4ksr2ax5?user=37505&ntc=5989996
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5989996?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لسناریا یطابترا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنک یناسرزور  هب  ار  دوخ  تامدخ  الاک و  ناگدننک  نیمأت  تسرهف  تیحالص  یاراد  دنمناوت و  ناگدننک  دیلوت  ناراکنامیپ و  ییاسانش  اب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیاس ( modernization  ) یناسرزور هب  ییاج و  هباج  ءارجا  تخاس  تامدخ  یاههزوح  لماش  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  تعنص  رد  لاعف  یاهتکرش  یمامت  زا 

16 و 32 یاهنتنآ 8 ، لماش  یطابترا  یاهنتنآ  عاونا  تخاس  یحارط و  تامدخ  تقرس  دض  دنبرمک  عاونا  تخاس  «، » یرون ربیف  یاههژورپ  یارجا  یطابترا » یاه 
« هداد زکارم  نامتخاس و  تاسیسأت  یرادهگن  تامدخ  ینامزاس  یطابترا و  یاهتخاس  ریز  اهراکهار و  « » رازفا مرن  هعسوت  یزاس و  هدایپ  یحارط   ، هرواشم  » دناب
نیمأت « ، » IT یرون و ربیف  هکبش  ویتکا  ویسپ و  تامدخ  ارجا و  تازیهجت  نیمأت  «، » تخاسریز رازفا و  مرن  ( Managed Service  ) یرادهگن ینابیتشپ و  تامدخ 
هفرغ یشیامرگ ، یشیامرس و  تاسیسأت  یرادا  تازیهجت  نیمأت  زا  معا  زاین  دروم  یاههزوح  ریاس  یاهمدوم 4 و 5 و  عاونا  دیلوت  یبناج  مزاول  تاعطق و  پات  پل 

( ناتسرهش نارهت و  یطیحم  هناسر  عاونا  نیمأت  یتسپ  تامدخ  رازاب   ، تاقیقحت هرواشم  یصصخت  یاهشزومآ  یتاغیلبت  یاهالاک  نیمأت  پاچ و  یهاگشیامن  یزاس 
بایا و سیورس  نامتخاس ، یامن  یوش  تسش و  یجراخ  یلخاد و  یاهلته  ورزر  ازیو و  تیلب  هیهت  لاتیجید  تسفآ و  پاچ  تامدخ  گنیتکرام  لاتیجید  تامدخ 

دوشیم توعد  ...و  راک  بط  یراودا  تانیاعم  یرادا  یاهنامتخاس  هفوب  تیریدم  لنسرپ  یاذغ  عیزوت  هیهت و  باهذ ،

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: sourcing.irancell.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: sourcing@mtnirancell.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( ماع یماهس  ) نیذآ اپیاس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010787 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

saipa-azin.com :: عبنم خرومعبنم ات  رثکادح   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... ربمان و تراپ  اب  هربراک  ینف 350  تاصخشم  اب   EDR-Endpoint detection Response سوریو یتنآ  رازفا  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ای 2 هبتر 1  کیتامروفنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیذا اپیاس  تسارح  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ

یروآ 277 نف  روما  507 و  یلخاد  4-44922203 :: نفلت :: www.saipa-azin.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت هکبش -  -  هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا رازفا -  -  رازفا مرن   مرن رازفا -  -  رازفا تخس   تخس یاه :  :  یاه هنیمز   هنیمز ردرد   ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت وو   ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
وو یراودا   یراودا تانیاعم   تانیاعم تامدخ   تامدخ اذغ -  -  اذغ خبط   خبط باهذ -  -  باهذ وو   بایا   بایا ورین -  -  ورین نیمات   نیمات یتحایس -  -  یتحایس یاهروت   یاهروت تاغیلبت -  -  تاغیلبت وو   پاچ   پاچ نویساروکد -  -  نویساروکد تاسیسات -  -  تاسیسات - - 

... ...

33

 ...  ... وو ربمان   ربمان تراپ   تراپ اباب   هربراک   هربراک   350350 ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب     EDR-Endpoint detection ResponseEDR-Endpoint detection Response سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن 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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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هرهچ5989977 صیخشت  اب  ددرت  تبث  یاهمتسیسهناماس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 13) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م/01/1021029 یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/09/07  تعاس 8   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
18

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990232 :: هرازه هرازه 9دکدک   تعاس  - 1401/10/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا  تسپ   18 رد اداکسا  متسیس  یناسرزورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 26/618/036/515  غلبم 

لایر  نیمضت 1/330/901/826  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم 

اهدادرارق تاکرادت و  روما   A کولب موس -  هقبط  ناتسزوخ -  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هقبط  نامتخاس  یقرش -  رگراک  راولب  زاوها -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاقتنا لاقتنا تسپ   تسپ   1818 ردرد اداکسا   اداکسا متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 55

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5990296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا رد  عقاو  هیولسع  یمیشورتپ  ردنب  زاف 1  یلا 15  یاه 1  هلکسا  یربراک  رغت  زیهجت و  هژورپ  هب  طوبرم  گنیرتیم  متسیس  بصن  تخاس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  لحاس   ، نارمع هسسوم  هاپس  ییایرد  یورین  نارهت  رتفد  بنج  یدتهم  دیهش  نادیم  میدق   ، یناود بسا  نارود  دیهش  نابوتا  سراپنارهت  نارهت ،  :: سردآ سردآ
ینیسح یاقآ  الاک ، نیمأت  دحاو 

02138542894 :: نفلت :: Hosseini.ParsPort1@gmail.comنفلت 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 نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

esfahansteel.ir :: عبنم :: 1401/09/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Siemens تازیهجت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه هلکسا   هلکسا یربراک   یربراک رغت   رغت وو   زیهجت   زیهجت هژورپ   هژورپ هبهب   طوبرم   طوبرم گنیرتیم   گنیرتیم متسیس   متسیس بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 66

SiemensSiemens تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001092409000134  1401/30 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/9/5   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یوار   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991252 :: هرازه هرازه خروم 1401/9/27دکدک   تعاس 9:30  رد  ینف  داهنشیپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/10/7 تعاس 9:30  یلام  یاهداهنشیپ 

ینیبروت یاهروتنک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تسیمازلا تلود  داتس  هناماس  رد  تفن  ترازو   EP هناماس تبث  دات  همانیهاوگ  هئارا  یرازگراب و  انمض  لایر -  نیمضت 3.700.000.000  غلبم   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داشرا عطاقت  مایخ  راولب  دهشم -  رد  عقاو  یوضر  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ

05136657300 :: نفلت :: setadiran.ir nigc-khrz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/143 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 7  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DLINK-CISCO POE چوس ددع  دادعت 14  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  .تسا  راتخم  هدش  هئارا  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  وفسنارت  ناریا  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( یمومع یلخاد /  داوم  دیرخدحاو   ) وفسنارت ناریا  تکرش  نارهت -  هداج  رتمولیک 4  ناجنز -   :: سردآ سردآ

تعاس 9-17 زا  یلخاد 2385   02433790593 :: نفلت :: www.iran-transfo.comنفلت 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

ینیبروت ینیبروت یاهروتنک   یاهروتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

DLINK-CISCO POEDLINK-CISCO POE  چوس چوس ددع   ددع   1414 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001092935000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 dsd-99510-tr یاضاقت یط  ( ...و یرومم  شلف  , درک چپ  , چیئوس  ) یرازفا تخس  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یتفن یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  باداش  ناردارب  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ   ، 1583746911 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نفلت 84121047-88327085 ناریا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یمومع5989941 طباور  دحاو  یرورض  تازیهجت  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5991010 - رازفا مرن  رازفا -  تخس  یاه :  هنیمز  رد  ناگدننک  دیلوت  ناراکنامیپ و  ییاسانش  ناوخارف 
یاهروت تاغیلبت -  پاچ و  نویساروکد -  تاسیسات -  یتارباخم -  تازیهجت  هکبش -  تنرتنیا و 

 ... یراودا و تانیاعم  تامدخ  اذغ -  خبط  باهذ -  بایا و  ورین -  نیمات  یتحایس - 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینف5991739 تاصخشم  اب   EDR-Endpoint detection Response سوریو یتنآ  رازفا  مرن  دیرخ 
 ... ربمان و تراپ  اب  هربراک   350

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

...و ...و یرومم   یرومم شلف   شلف ,, درک درک چپچپ   ,, چیئوس چیئوس  ) ) یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 :
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هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001111000084 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  ات  رثکادح   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یناریا هعسوت   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 14   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990045 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  حبص  تعاس 9   - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 ینمیا  مالقا  دیرخ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  17/647/306/630 دروارب : 

یسمش  هام   1 ارجا :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  882/366/000 نیمضت : 

هناخریبد فکمه  - هقبط  هاشنامرک -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرادنامرف  یوربور  ردص -  یدهلا  تنب  راولب  هاشنامرک -   :: سردآ سردآ

-85193768 مان :  تبثرتفد  :: 083-38249912-14 و 021419134 -  نفلت نفلت
889697373

www.setadiran.ir :: 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

نارهت هقطنم 19  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/35 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5990057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  رباعم  اههارگرزب و  ینمیا  شیازفا  تهج  تا  ـعـلـقـ تم هیلک  اب  لیردراگ )  ) ینمیا ظافح  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 18/559/145/000  غلبم 

هام ماجنا 12  تدم 

روشک یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 928.000.000 

مود هقبط  هقطنم 19 ، یرهش  تامدخ  تنواعم  نامتخاس  دالیم ، راولب  ون ، دا  ــ بآ یناخ  : تاداهنشیپ لوبق  دانسا  تفایرد  لح   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://providers.tehran.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

1401140 1 لاس   لاس ینمیا   ینمیا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 111 1

رباعم رباعم وو   اههارگرزب   اههارگرزب ینمیا   ینمیا شیازفا   شیازفا تهج   تهج تاتا   ققــ ــ لل ــ عع ــ تمتم هیلک   هیلک اباب   لیردراگ   لیردراگ ینمیا   ینمیا ظافح   ظافح هیهت  یی   هیهت ناونع : : ناونع 1212

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 01-ر/44 یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/09/06  زا   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا باتفآ   :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990221 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هار ههام 44 - نیمضت 9  هرود  اب  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا حطس  ینایرش  یلصا و  یاههار 

لایر دروارب 82/056/499/200  غلبم 

لایر  نیمضت 4/102/824/960  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  لقادح 5 

ناجیابرذا ناتسا  یا  هداج  لمع  لمح و  یرادهار و  نامزاس  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  مثیم -  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2 -  نابایخ  هیمورا -   :: سردآ سردآ
یبرغ

:: 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

ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 01-ر-45 یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/09/06  زا   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکفا  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990276 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیچرمت زرم  هب  یهتنم  یاهروحم  رد  یلصفم  ینتب  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 73/942/052/086  غلبم 

لایر  نیمضت 3/697/102/604  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  لقادح 5  هبتر 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  مثیم -  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2 -  نابایخ  هیمورا -   :: سردآ سردآ

www.setadiran.ir :: 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

یکیفارت یکیفارت درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1313

روحم روحم ردرد   یلصفم   یلصفم ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1414

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

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

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

2001001423000287 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991272 :: هرازه هرازه :: 1401/09/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابیات - فاوخ سخرس و  - دهشم دابآ ، دسا  - نامیرف دابآ ،) تلود  ) هواز - هیردیح تبرت  یاه  روحم  رد  جوم ) ود  لیردراگ   ) یزلف ظافح  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 1401/31/308 لوا ) تبون  )

یوضر  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سخرس و - دهشم دابآ ، دسا  - نامیرف دابآ ،) تلود  ) هواز - هیردیح تبرت  یاه  روحم  رد  جوم ) ود  لیردراگ   ) یزلف ظافح  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1401/31/308 لوا ) تبون   ) دابیات - فاوخ
22,268,413,393 یلام :  دروآرب 

لایر   1,113,420,670 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1401/12/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالسا نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -   ، 9173695636 یتسپ :  دک  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

مود تبون  هچراپکی  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R3NN 01/014 :: یهگآ یهگآ هرامش   یمومعهرامش نالعا  هحفص  رد  یهگآ  مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ناریا داتس  هناماس 

یگدنزاس  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  زور  تدم 20  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
.دشابیم

5989977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهچ صیخشت  اب  ددرت  تبث  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 74/188/875/000  غلبم 

لایر نیمضت 3/705/943/750  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ دحاو  الاک -  تاکرادت  هرادا  موس - هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهروحم اهروحم ردرد   (( جوم جوم ودود   لیردراگ   لیردراگ )) یزلف یزلف ظافح   ظافح یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

هرهچ هرهچ صیخشت   صیخشت اباب   ددرت   ددرت تبث   تبث هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 2001093543000036 ناوخارف  - 1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  زا  هصقانم  دانسا  تفایرد   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/09/09 هبنشراهچ  زور  تعاس 15  ات  رثکادح   1401/09/05

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/09/19

5990945 :: هرازه هرازه ربدکدک   یهدزایتما  یبایزرا و  یاهتکاپ  ییاشگزاب  خیرات   - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم هبنشکی  حبص  تعاس 9  رد  یفیک  یبایزرا  یاهرایعم  اهصخاش و  ساسا 

.دشابیم زور  نامه  رد  تمیق  داهنشیپ  یاهتکاپ  ییاشگزاب  1401/09/20 و 

متسیس زا  معا  اه  هناخروتوم  تاسیسأت  زا  بسانم  هنیهب و  یرادرب  هرهب  یربهار و  تاریمعت و  یرادهگن و  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش کراپ  یداتس  هزوح  یرادا  یاه  نامتخاس  یکینورتکلا  یاهبرد  ترا  لارتناس  نفلت و  طوطخ  زاگ و  قرب و  بالضاف و  بآ و  تاسیسأت  یشیامرس و  شیامرگ و 

ریمعت و یرادهگن و  کناهفصا و  نیگنس  هیلقن  دحاو  یزکرم و  رابنا  هیرسفا  هینامیلس   ، بالضاف یاهنامتخاس  هیرسفا  هیحان  هینامیلس  هیحان  ناتسراهب   ، هیحان
اهروتارنژ لزید  قرب  یاهولبات  یرادرب  هرهب  یا و  هرود  سیورس  تاریمعت  یرادهگن  هاگتسد و  دادعت 4  هب  یحاون  داتس و  رد  رقتسم  یاهروتارنژ  لزید  سیورس 

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یفیک  یبایزرا  اب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لیذ  طیارش  اب  ار  ترا  یاههاچ  یدیشروخ و  یاه  هاگورین 
نارهت  رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  یتایلمع  هدودحم  رد  خیرات 1402/01/01  زا  یسمش  هام  تدم 12  فرظ  ءارجا  لحم  تدم و 

لایر  16.247.041.273: هصقانم یدروآرب  غلبم  - 

دشابیم لایر  تشه  یس و  تسیود و  رازه و  هدزای  دصراهچ و  نویلیم و  تفه  هاجنپ و  دصهن و  هصقانم 957,411٬238  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ابش هسانش  اب  تلاسر  کناب  دزن  باسح 10-3156116-4  هرامش  هب  یکناب  همانتنامض  ای  یدقن و  یزیراو  شیف  تروص  هب  دنناوت  یم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  هک 

نارهت رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هجو  رد  ینیمضت  یکناب  کچ  ای  نارهت و  رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هجو  رد  یهگا  لصا  رد  جردنم 
.دشابیم رازگ  هصقانم  هدهع  هب  همانزور  یهگآ  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://t4ww.tppww.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http:tender.nww.co.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

زازا معا   معا اهاه   هناخروتوم   هناخروتوم تاسیسأت   تاسیسأت زازا   بسانم   بسانم وو   هنیهب   هنیهب یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یربهار   یربهار وو   تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
نامتخاس نامتخاس یکینورتکلا   یکینورتکلا یاهبرد   یاهبرد ترا   ترا لارتناس   لارتناس وو   نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ وو   زاگ   زاگ وو   قرب   قرب وو   بالضاف   بالضاف وو   بآبآ   تاسیسأت   تاسیسأت وو   یشیامرس   یشیامرس وو   شیامرگ   شیامرگ متسیس   متسیس

...و ...و یرادا   یرادا یاه   یاه

1717
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ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001010000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم تعاس 16:30عبنم  - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990295 :: هرازه هرازه تعاس 9:30دکدک    - 1401/10/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یغارچهاش دیهش  نامتخاس  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا ییاوه  یربروان  اه و  هاگدورف  تکرش  نامتخاس  جارعم  دابارهم خ  هاگدورف  نارهت   :: سردآ سردآ

02163148287 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ناوخارف 2001005423000004  TA120-1401-09-4 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم خروم 1401/09/26-عبنم تعاس 10  دیدزاب   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 14  ات  همانتنامض  لصا  لیوحت 

5990297 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10  یفیک  یبایزرا  یاهتکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
-1401/09/29

تراظن هناماس  ناگیار  هلاس  شورف 10  زا  سپ  تامدخ  هلاس و  یتناراگ 5  شزومآ ، لیوحت  تست و  یزادنا ، هار  بصن و  لقن ، لمح و  زیهجت ، نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادابآ یللملا  نیب  هاگدورف  یریوصت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

موس یرادا ط  نامتخاس  نادابآ  هاگدورف  نادابآ  ناتسرهش  ناتسزوخ  ناتسا  اهتکاپ  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

 – 021 - 27313131 ینابیتشپ : سامت و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیمکت ،  ،  لیمکت دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1818

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ لیوحت   لیوحت وو   تست   تست یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لقن ، ، لقن وو   لمح   لمح زیهجت ، ، زیهجت نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 1919
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دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم تعاس 19عبنم ات  هبنشود 1401/9/14  زا   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقودص هللا  تیا  دیهش  هاگدورف  دزی   :: سردآ سردآ

03537302002 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا ییاضف  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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  ناریا  ییاضف  نامزاس  ویشرآ  یتفایرد و  یاه  هداد  یاه  هدادارف  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000243 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاروسک لماش  دش و  دهاوخ  دقعنم  داد  رارق  مالعتسا  هدنرب  اب.دنشاب  یم  هصقانم  نیا  رد  تکرش  هب  زاجم  اتفا  زوجم  یاراد  یاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  تامازلا  هیلک.دامن  لصاح  سامت  لاوس 02123342416  تروص  رد   . دشاب یم  یکناب  همان  تنامض  هئارا  یکناب و 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

ییاضف ییاضف نامزاس   نامزاس ویشرآ   ویشرآ وو   یتفایرد   یتفایرد یاه   یاه هداد   هداد یاه   یاه هدادارف   هدادارف هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5990198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  قبط  هگنل  ردنب  هبعش  کناب  تسپ  هکبش  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009999000033 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تادنتسم  قبط  هگنل  ردنب  هبعش  کناب  تسپ  هکبش  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  - 

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

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

 . دشاب یم  یناتسا  نورد  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا  دشاب .  یم  تسویپ  هب  تاحیضوت  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راوسهش مناخ  شسرپ 07632229061  یگنهامه و  تهج  سامت  هرامش 

7917776148 یتسپ :  دک  کناب ،  تسپ  نامتخاس  اشگلد -  هار  هس  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 32245799-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242505-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب تسپ   تسپ هکبش   هکبش متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2222

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

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

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

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

5990250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HSM هاگتسد  Backup SafeNet تراک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت حرش  هب  ###

1101003131000118 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم  سکینوی  تحت   Netshut سا یپوی  تیریدم  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

زاین  دروم  مالقا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم   safeNet card backup hsm protect server - V2 کرام  HSM هاگتسد یلصا  نابیتشپ  تراک 

02166712093  : سامت هرامش 

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

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HSMHSM  هاگتسد هاگتسد   Backup SafeNetBackup SafeNet تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

5990256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرن یرازفا و  تخس  تازیهجت  تخاس و  ریز  نیمات  حرط  تهج  یرهش  ینارسوبوتا  ناگوان  رد  کینورتکلا  تراک  طیلب  حرط  یارج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
AF و AVL هژورپ یرازفا 

1101004916000055 زاین :  هرامش 
سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

شزادرپ یایند  هدننک  هضرع  عجرم  شزادرپ  یایند  هدنزاس  عجرم   AFC یتراجت مان   PW9000 لدم یرابتعا  رتمیسکات  طیلب و  ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 20000 دادعت : 

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

هژورپ یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  تخاس و  ریز  نیمات  حرط  تهج  یرهش  ینارسوبوتا  ناگوان  رد  کینورتکلا  تراک  طیلب  حرط  یارج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
AF و AVL

7917873139 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33710001-076  ، 32223022-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223022-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5990354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ هربراک  مور 400  یاکسا  نشیکیلپا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000308 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
اشوین رتسگ  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  بو  تحت  یزاجم  سالک  رانیبو و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 7 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییوگخساپ تهج   63977127 .دشاب هاضق  هوق  دات  دروم  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66960261-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرن مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت وو   تخاس   تخاس ریز   ریز نیمات   نیمات حرط   حرط تهج   تهج یرهش   یرهش ینارسوبوتا   ینارسوبوتا ناگوان   ناگوان ردرد   کینورتکلا   کینورتکلا تراک   تراک طیلب   طیلب حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
AFAF  وو   AVLAVL هژورپ   هژورپ یرازفا   یرازفا

2424

سالپ سالپ هربراک   هربراک   400400 مور   مور یاکسا   یاکسا نشیکیلپا   نشیکیلپا ناونع : : ناونع 2525

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

5990700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Corporate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ  هدش  اضما  رهم و  کرادم  هیلک 

1101000002000100 زاین :  هرامش 
ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 

یرازفا مرن  هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
زادرپ نما 

ددع 1350 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Corporate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدش  اضما  رهم و  کرادم  هیلک 

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ تسویپ   تسویپ هدش   هدش اضما   اضما وو   رهم   رهم کرادم   کرادم هیلک   هیلک   CorporateCorporate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ ینامزاس   ینامزاس سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجنسرابتعا عماج  هناماس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030004000029 زاین :  هرامش 

ناریا یرو  هرهب  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه ای  لاوس  هنوگره  حرط  تهج.دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا.دشاب  هدش  همیمض  یاه  لیاف  اب  قباطم  دیاب  هناماس  یارجا  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  نفلت 02142391224  هرامش  اب  رتشیب 

1149943141 یتسپ :  دک   ، 16 کالپ یلم  کناب  بنج  دامعریم  نابایخ  شبن  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42391620-021  ، 42391000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86045331-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجنسرابتعا یجنسرابتعا عماج   عماج هناماس   هناماس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یزاجم  یاضف  یروانف  روما  رد  رواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000333 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسحاصافم هئارا  ینف و  دات  زا  سپ  تخادرپ   22164972: ینفدحاو  22166413 یعفار یاقآ  : یلام سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  تامدخ / / یتناراگ

دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم یاضف   یاضف یروانف   یروانف روما   روما ردرد   رواشم   رواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2828
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جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5990838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000215 زاین :  هرامش 

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

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

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

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

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

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2929
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مالیا هر  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5990907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هگرب  دادعت 700000  ناتسرامیب  دکار  یاه  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رابکی  هام  تروص 3  هب  تخادرپ 

دوش دراو  لماک  تروص  هب  هگرب  تمیق 700000 
1101092170000175 زاین :  هرامش 

مالیا هر   ینیمخ   یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هگرب  دادعت 700000  ناتسرامیب  دکار  یاه  هدنورپ  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابکی  هام  تروص 3  هب  تخادرپ 

دوش دراو  لماک  تروص  هب  هگرب  تمیق 700000 

6931934833 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  دهاش  هپت  یروشک  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330356-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330355-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب دکار   دکار یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 3030

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

5990911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکسرپسک سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Antivirus Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum

1101000016000129 زاین :  هرامش 
روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

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

ناگیار شزومآ  ینابیتشپ و  یزادنا ،  هار  بصن ،  هارمه  هب  - رباک  80- هلاسکی  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Antivirus  Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumAntivirus  Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum  یکسرپسک یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش و رظن  دم  یاه  ناملا  هطوحم و  یدعب  هس  هخسن  هیهت  لاس 1401 و  ءاهب  تسرهف  ساسا  رب  ییارجا  تایلمع  دروآرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هس ود و   - کی زاف  یاه  هشقن  هیهت 
1101005803000041 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  دابادیز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ار  زاین  یلک  حرش  ددرگ  یراذگ  راب  اضما و  رهم و  دانسا  افطل  دیئامن  یراذگ  تمیق  سپس  هعلاطم و  ار  دادرارق  سیون  شیپ  اهب و  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشادن دوجو  عماج  تروص  هب  عوضوم  نتشون  یارب  یفاک  یاضف  زاین  یلک  حرش  تمسقرد  تسا  هدش  رکذ  دادرارق  عوضوم 

 : یتسپ دک  دابآدیز ،  یرادرهش  یا  -  هنماخ  هلا  تیآ  نابایخ  دابآدیز  رهش  ناجریس -  ناتسرهش  نامرک -  ناتسا  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7837119545

42394657-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42395855-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هسهس وو   ودود    - - کیکی زاف   زاف یاه   یاه هشقن   هشقن هیهت   هیهت وو   یرادرهش   یرادرهش رظن   رظن دمدم   یاه   یاه ناملا   ناملا وو   هطوحم   هطوحم یدعب   یدعب هسهس   هخسن   هخسن هیهت   هیهت وو   ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع دروآرب   دروآرب ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یرادرهش  یاهناتسمارآ  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5991002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  رکذ  طیارش  و  دشابیم ) یدودح  ژارتم   ) یتسویپ کرادم  ساسا  رب  جع ) ) نامزلا بحاص  ناتسمارآ  روبق  یزیمم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت

1101095693000011 زاین :  هرامش 
نامرک یرادرهش  یاهناتسمارآ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
عبرم رتم  300000 دادعت : 

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

( هموزر  ) طبترم یراک  قباوس  یرادرب 2 - هشقن  هتشر  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هبتر  دنشاب 1 - ریز  دراوم  زا  یکی  یاراد  تسیابیم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هتشاد  طبترم  یلیصحت  کردم  یاراد  ای  و 

7615698948 یتسپ :  دک  هیلبج ،  دبنگ  یوربور  دم )  ) یا هنماخ  ماما  هارگرزب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33152001-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33152002-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسمارآ ناتسمارآ روبق   روبق یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5991305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  لرتنک  سسکا  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000051 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هناماس هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD زودنیو تحت  لرتنک  سسکا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

وتکادام دنمشوه 
هتسب 1 دادعت : 

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

ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  دهعت  مرف  روتکاف و  شیپ  یراذگراب 

دامرف لصاح  سامت  یعیفشریم  یاقآ   03431266000 نفلت هرامش  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  ییامنهار  هب  زاین  تروصرد 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43260081-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5991392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درکرهش ناتسرهش  رد  زاگ  نیکرتشم  دانسا  یکینورتکلا  ویشرآ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091410000115 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هزورپ 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8814683486 یتسپ :  دک  یلامش ،  یباراف  راولب  درکرهش - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339004-038  ، 33339002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334278-038 :: 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 لیاف   لیاف قباطم   قباطم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

زاگ زاگ نیکرتشم   نیکرتشم دانسا   دانسا یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5991442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دکناریا زا  تسویپ  لیاف  قبط  یوضر  ناسارخ  دادما  هتیمک  جالعلا ) بعص  ریگ و  نیمز  نارامیب  زا  تیامح  ) افش حرط  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  وهدش  هدافتسا  هباشم 

1101004757000046 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه نیمزرس  راک  هار  هدننک  هضرع  عجرم   IWIN یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  سامت  زکرم  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

دامرف گنهامه  راکمالغ  مناخ  راکرس  هرامش 09151099519  اب  رتسیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32239010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239027-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5991554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  رازفا  مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001281 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بجوم هدش  رکذ  دراوم  تیاعر  مدع  دشابیم  یمازلا  ریز  دراوم  تیاعر  هجوت : هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا دنب 10  لماک  لیمکت  -3 هدش اضما  رهم و  مالعتسا  تاحفص  مامت  تسویپ  - 2 هدش اضما  رهم و  روتکاف  شیپ  تسویپ  ددرگیم 1- تاداهنشیپ  لاطبا 

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3636

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یموب  لاوریاف  هاگتسد  راهچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091845000034 زاین :  هرامش 

دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   FW1500 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  یداهنشیپ  خرن  مالعا  ماگنه  هب  یراذگراب  و  اتفا )  ) لوصحم یتینما  یبایزرا  همانیهاوگ  هئارا  تسا  حیضوت  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دماجنا یم  لوطب  یراک  زور  دودح 40  یلام  رابتعا  نیمات  لیلدب  مالعتسا  هدنرب  هب  هنیزه  تخادرپ  هک  تسنیا  تیمها  زئاح  هتکن  نینچمه 

 : یتسپ دک  دورهاش ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش   تفن  نابایخ  نهآ  هار  هار  هس  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3617783164

32332048-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337572-023 :: 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

5990818، هباشم یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  یرامآ  عماج  رازفا  مرن  هخسن  کی 
.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب  دنربرکذ و 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یموب   یموب لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838
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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 16 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یطیحم طیارش  گنیروتینام  مرفتلپ 

1101096334000292 زاین :  هرامش 
لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ایمیس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایمیس  یتراجت  مان  یرتم   V 500-300 ژاتلو  H05VC4V - F دک  8x1 mm^2 رادلیش لرتنک  قرب  لباک  الاک :  مان 
رتم 1000 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یتعنص هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   X DESIGN PRO هدنزاس عجرم   DATA LOGGER یتراجت مان   DTO2 لدم  Wall mount جنسامد الاک :  مان 

الاک لک  رتفد 
ددع 145 دادعت : 

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

.دامرف یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هب  مادقا  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  حرش  هب  هجوت  اب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  رارق  دات  دروم  ناریا  تخاس  دروم  یاهداهنشی  طقف 

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مالعتسا دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 81/ص/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gi.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   1401/09/06 خیرات :  زا   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

50 دادعت هب  عمتجم  تروص  هب  ژاتلو  ، تبوطر ، امد لرتنک  هارمه  هب  یرزیاورپوس  تس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطیحم یطیحم طیارش   طیارش گنیروتینام   گنیروتینام مرفتلپ   مرفتلپ دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 3939

عمتجم عمتجم تروص   تروص هبهب   ژاتلو   ژاتلو ،، تبوطر تبوطر ،، امد امد لرتنک   لرتنک هارمه   هارمه هبهب   یرزیاورپوس   یرزیاورپوس تستس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5990533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط ناجنز  (ع ) نیسح ماما  ناتسرامیب  یکشزپ  یاههاگتسد  نویساربیلاک  ماجنا  زاین  دروم  تساوخرد   . هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . سانشراک 02433011392  . هحفص رد 3  یتسویپ  یاهتسیل 

1101005443000157 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عومجم 1 دادعت : 

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

یاه هنیزهو  یربرابو  لمحو  ینوناق  تاروسک  هیلک  هتشاد . یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادازا  ار  مزال  زوجمو  هدوب  دم  یآ  وضع  تسیاب  یم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.اه یطورشم  ددجم  ماجنا   . ددرگ یراذگراب  تادنتسمو  ییاهن  روتکاف  شیپ   . زکرم سانشراک  دات  ابو  تقو  عرسا  رد  ماجنا   . هدنرب تکرش  هدهعرب  یبناج 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33011329-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص پات  پل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005587 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئولیجاح یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   A43SV لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/25 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  دیرخ  طیارش  اضاقت 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یاههاگتسد   یاههاگتسد نویساربیلاک   نویساربیلاک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4141

یتعنص یتعنص پات   پات پلپل   ناونع : : ناونع 4242

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5990955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

149917 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یئوس تیمیل  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/09/12 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب یا  هقطنم  بآ  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 15 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا بآ  عبانم  شجنس  یکینورتکلا  یاههاگتسیا  زا  رامآ  تفایرد  تازیهجت و  نیمأت  یجنساو ، ینابیتشپ ، یرادرب ، هرهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب

1101001431000341 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئوس یئوس تیمیل   تیمیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

ناتسا ناتسا بآبآ   عبانم   عبانم شجنس   شجنس یکینورتکلا   یکینورتکلا یاههاگتسیا   یاههاگتسیا زازا   رامآ   رامآ تفایرد   تفایرد وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت یجنساو ، ، یجنساو ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب ناونع : : ناونع
رهشوب رهشوب

4444
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ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5991087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسوموبا هاگدورف  ( تسویپ طیارشو  تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000043 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   COMINFO A S یتراجت مان   BAR-BA لدم روتوم  یاراد  لیتسا  هندب  هیاپ  ود  هخاش  هس  یا  هلیم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

اهاط یروآ  نف  نازاتشیپ  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386000  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن  لاسرا  تسویپ  طیارشو  تساوخرد  قبط  روتکاف  شیپ 

دیئامرف ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  لک  غلبم  انمض  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
یسوموبا هاگدورف  هژورپ  یارجا  لحم 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسوموبا یسوموبا هاگدورف   هاگدورف (( تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) ریاسو ریاسو لفق   لفق ناوختراک ، ، ناوختراک ،، رگرگ تئارق   تئارق ،، رلرتنک رلرتنک ،، یایا هخاش   هخاش تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5991537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هگنلردنب هاگدورف  ( تسویپ طیارشو  تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000045 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   COMINFO A S یتراجت مان   BAR-BA لدم روتوم  یاراد  لیتسا  هندب  هیاپ  ود  هخاش  هس  یا  هلیم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

اهاط یروآ  نف  نازاتشیپ  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386000  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن  لاسرا  تسویپ  طیارشو  تساوخرد  قبط  روتکاف  شیپ 

دیئامرف ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  لک  غلبم  انمض  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
هگنلردنب هاگدورف  هژورپ  یارجا  لحم 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هگنلردنب هگنلردنب هاگدورف   هاگدورف (( تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) ریاسو ریاسو لفق   لفق ناوختراک ، ، ناوختراک ،، رگرگ تئارق   تئارق ،، رلرتنک رلرتنک ،، یایا هخاش   هخاش تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگدازآ ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5990433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمسر  روتکاف  هئارا 

یناشن شتآ  نامزاس  دات  یهاوگ 
1101092509000019 زاین :  هرامش 

ناگدازآ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  راد  گنز  لدم  یکیتسالپ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هطوبرم  سانشراک  دات  اب  تخادرپ  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تست  امرفراک  رظان  طسوت  دود  یرپسا  اب  راک  نایاپ  رد  اهروتکتد  همه 

دشابیم راکنامیپ  اب  دود  یرپسا  دیرخ  هنیزه 

7167613144 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  هاگنامرد  تلود  راولب  یادتبا  تلادع  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38255230-071  ، 38250851-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250751-071 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990504 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ تشه  گنیکراپ  هژورپ  تهج  تیلا  قاتا  قیرح  مالعا  یزاگ FM200 و  قیرح  افطا  متسیس  لماک  یرادرب  هرهب  ات  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05131297863 :: نفلت :: mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ نامزاس   نامزاس دات   دات یهاوگ   یهاوگ یمسر   یمسر روتکاف   روتکاف هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناونع : : ناونع 4747

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو     FM200FM200 یزاگ   یزاگ قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس لماک   لماک یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب اتات   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 - لباب ناتسرهش  یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح یافطاو  مالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  هاگتسد  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090149000005 زاین :  هرامش 

لباب کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطاو  مالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  هارمهب  قیرح  یافطا  هاگتسد  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
1 1 دادعت : 

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

هدادرثا بیترت  زوجم  نودب  تساوخرد  هب  دشابیم  یمازلا  زینزوجم  هئارا  - دشابیم یتسویپ  کرادم  ساسارب  متسیس  یزادنا  هار  مالساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخن

4714619939 یتسپ :  دک  یدازآ ،  امنیس  بنج  سردم  نابایخ  لباب  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295036-011  ، 32366765-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32312076-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح یافطاو   یافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو هاگتسد   هاگتسد هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 143 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/55b8m7kzy9wjx?user=37505&ntc=5990722
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5990722?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5990818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش لیمکت  مرف  یراذگراب  دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  یرامآ  عماج  رازفا  مرن  هخسن  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا

1101001406000096 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروآ نف  رصع  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ربارف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 2  یرامآ  عماج  ناونع  اب  یرازفا  تخس  لفق  اب   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
شناد

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش لیمکت   لیمکت مرف   مرف یراذگراب   یراذگراب وو   دنربرکذ   دنربرکذ هباشم ، ، هباشم یباختنا   یباختنا یالاک   یالاک دک.تسویپ   دک.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرامآ   یرامآ عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن هخسن   هخسن کیکی   ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: 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 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

5990909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف تسب  هارمه  هب  ( UL/LISTED دارگیتناس هجرد  یترارح 88  یطخ  روتکتد   ) قیرح نالعا  متسیس   LHD لباک رتم   400 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ طیارش  قبط  بصن - اب  هجرد 1  شفنب  ءاروام  دض 

1101001105002517 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تراجت ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   MOLAVI AND MAHDAVI TRADING Co.L.L.C یتراجت مان   I-9105R لدم میب  یطخ  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
شیدنا رورس 

ددع 400 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تفن   AVL تسیل رد  امازلا  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لاعف  یگدنیامن  یاراد  ای  رقتسم  ناهفصا  رهش  رد  هدننک  نیمات 

یربکا 33960057 دیرخ  روما  یحایر 031-33960950 ، بصن  الاک و  ینف  یگنهامه 
.ددرگ یم  لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  هناماس  تسویپ  تاصخشم  دنرب و  رکذ  اب  روتکاف  شیپ 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33960056-031  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

دضدض یزلف   یزلف تسب   تسب هارمه   هارمه هبهب   ( ( UL/LISTEDUL/LISTED  دارگیتناس دارگیتناس هجرد   هجرد   8888 یترارح   یترارح یطخ   یطخ روتکتد   روتکتد  ) ) قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس   LHDLHD  لباک لباک رتم   رتم   400400 ناونع : : ناونع
شفنب شفنب ءاروام   ءاروام
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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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gas detecting device دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001005 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   AESKU DIAGNOCTICS GMBH AND CO. KG هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   AESKULISA RA-CP-Detect عون  RA-CP تیک الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک  رون  زیهجت  ناماس  یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک 
هتسب 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
 . 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3636   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

gas detecting devicegas detecting device دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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سراف ناتسا  زاگ  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 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

5990158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  زاگ  تکرش   DMR میسیب هکبش  یزاسهب  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092586000297 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنوگره یارب  و.دشاب  هتشاد  ( شورف دیرخ و  ) ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  زوجم  یاراد  دیاب  امش  تکرش  مالعتسا  رد  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب 09171880729 سامت  این  ناشخرد  سدنهم  اب  یگنهامه 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38114116-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DMRDMR میسیب   میسیب هکبش   هکبش یزاسهب   یزاسهب هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5353
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زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5990377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  لیمکت  زا  سپ  تسویپ  تمیق  مالعتسا  مرف  دشاب -  یم  یروص  دکناریا  تسویپ –  لیاف  اب  قباطم  وکسیس  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد 

1101001402000273 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   CISCO Switch WS-C2960-24TC-L لدم تروپ  هنایار 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
ارتآ هکبش  رصع  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-24S-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  تسین -  دات  دروم  هدش  رفیر  یاههاگتسد  دشاب .  یلصا  لانیجروا و  کپ  تروص  هب  تسیاب  یم  اههاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب تفن  ترازو  تسارح  دات  دروم  تسیل  رودنو  وضع  تسیاب 

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد ددرگ   ددرگ همیمض   همیمض لیمکت   لیمکت زازا   سپسپ   تسویپ   تسویپ تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف دشاب -  -  دشاب یمیم   یروص   یروص دکناریا   دکناریا تسویپ  –   تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم وکسیس   وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یمن   یمن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت تروص   تروص نیا   نیا ریغ   ریغ
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یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: 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 07 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5990398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هریاد دات  زا  سپ  ییاهندادرارق  ناگیار  لمح  هنیزه  لیاف  تسویپ  هب  یشک ) لباک   ) کدنرپ هبعش  هتفای  راتخاس  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامتخاس 32231770

1101001378000055 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دادعت 11 دادعت : 

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

نامتخاس هریاد  دات  زا  سپ  ییاهندادرارق  ناگیار  لمح  هنیزه  لیاف  تسویپ  هب  یشک ) لباک   ) کدنرپ هبعش  هتفای  راتخاس  هکبش  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
32231770

3813816661 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  نابایخ  یادتبا  ادهش  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32229505-086  ، 32227925-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230744-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یشک یشک لباک   لباک  ) ) هبعش هبعش هتفای   هتفای راتخاس   راتخاس هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5555
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نارهت هاگشناد  ابیز  یاهرنه  سیدرپ   :: 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   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5990473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپدادعت 48 وکسیس 2960  چیئوس  ددع  تروپدادعت 24 و 1 وکسیس 2960  چئوسددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098185000007 زاین :  هرامش 

ابیز یاهرنه  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   CISCO2821 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسر  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم  یتناراگ 

یتایلام  یهاوگ 
یگنهرف یاقآ  سامت 09127188039  هرامش 

1415564583 یتسپ :  دک  ابیز ،  یاهرنه  سیدرپ  نارهت  هاگشناد  یلصا  برد  بالقنا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66418811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66461504-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

K9/2921 وکسیس رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091054000031 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   clsco 2921/K9 لدم تروپ  هکبش 3  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  ددرگ و  یتناراگ  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55916301-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55916301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 5656

K9K9//292 1292 1 وکسیس   وکسیس رتور   رتور ناونع : : ناونع 5757
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5990630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ - اضاقت تسویپ  تاررقم  حرش و  قبط  انیع  دیرخ  -C9200L-48P-4G-E چوس C9200L-24P-4G-Eو  چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ 

1101097847000238 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750X-24P-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
طابترا اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   2960x-48ts-i لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

سلطا
ددع 2 دادعت : 

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

یلام ینف و  داهنشیپ  تسویپ  - اضاقت تسویپ  تاررقم  حرش و  قبط  انیع  دیرخ  -C9200L-48P-4G-E چوس C9200L-24P-4G-Eو  چوس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک  2278-07731312252- دیسر زا  سپ  یراک  زور  یرابتعا 35  دیرخ  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسیمازلا

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312224-0773  ، 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

داهنشیپ داهنشیپ تسویپ   تسویپ -- اضاقت اضاقت تسویپ   تسویپ تاررقم   تاررقم وو   حرش   حرش قبط   قبط انیع   انیع دیرخ   دیرخ -- C9200L-48P-4G-EC9200L-48P-4G-E چوس چوس وو   C9200L-24P-4G-EC9200L-24P-4G-E چوس چوس ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا یلام   یلام وو   ینف   ینف

5858

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

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

زا 143 ھحفص 45 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xuym6g59nssse?user=37505&ntc=5990630
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5990630?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  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 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تسیل  قباطم  اقیقد  هکبش  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لیمکت  یتسویپ  لودج  افطل 

1101003995000203 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هداد  تمیق  یمالعا  دنرب  یارب  افرصو  هدوب  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هدوب و  هیمورا  لیوحت  لحم 

 . ددرگ یم  عوجرم  الاک  طبریذ ،  یاه  دحاو  طسوت  الاک  تیفیک  تلاصا و  دات  مدع  تروص  رد 
09144403768 هداز بیبح  سدنهم  یگنهامه  : تهج 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458870-044  ، 33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ لیمکت   لیمکت یتسویپ   یتسویپ لودج   لودج افطل   افطل یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد هکبش   هکبش تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5959
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دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

یبونج 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

5990719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتفا یهاوگ  یاراد   SSF جیروتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000589 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق هبساحم  یراذگراب و  رد  مرتحم  هدننک  نیمات  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  کرادم  لودج  هب  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن یسررب  ار  دوخ  ینف  داهنشیپ  هناماس  رد  داهنشیپ  زا  لبق  دیئامرف و  تقد 

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار جیروتسا   جیروتسا نسنس   زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 6060
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5990739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسویپ  رد  لماک  تاصخشم   HPE MSA 2062 16Gb FC SFF تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000615 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   kb 960 تیفرظ  Q1539B زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس لوژام  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005590 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دصرد ش یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SF320_08PP لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  حرش  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

Q1539BQ1539B زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 6161

وکسیس وکسیس لوژام   لوژام وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6262

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   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5990823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قبط  هعبات ) هاگتسیا  زکرم و 3  رد   ) مرالآ هدننک  عمج  هاگتسد  هعومجم  یزادنا 4  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001774 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 4 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم یاقآ  نفلت 09191452075  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   . دشاب یم  یمازلا  تکرش  یراک  هموزر  یمسر و  همانزور  همانساسا ،  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یشیاشخب 

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

33363800-024  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5990824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لیبدرا  یس  یپ  تیریدم و  یاهنامتخاس  یکیزیف  تظافح  یاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001775 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیحالص همان  تنامض  هدوزفا  شزرا  تارغت  نیرخآ  یمسر  همانزور  دادرارق  ناگدننکاضما  یلم  تراک  تاحفص  مامت  همانسانش  یپک  همانساسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا نیمات  باسح  اصافم  هئارا  نیشیپ  هرود  یتایلام  همانراهظا  ینمیا 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قبط   قبط هعبات ) ) هعبات هاگتسیا   هاگتسیا وو  33   زکرم   زکرم ردرد    ) ) مرالآ مرالآ هدننک   هدننک عمج   عمج هاگتسد   هاگتسد هعومجم   هعومجم   44 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6363

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   لیبدرا   لیبدرا یسیس   یپیپ   وو   تیریدم   تیریدم یاهنامتخاس   یاهنامتخاس یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5990827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیلرد  جردنمدادعت  هبو  تاصخشم  قبط...و  یتعنص  زیرپ  ، جینم لبیک  ، قرب لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف لصا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  10 رثکادح : تخادرپ نامز 

1101090392000037 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  اند  یتراجت  مان  هکبش  ویتکا  تازیهجت  رود  هار  زا  لرتنک  دربراک   WAN WATCHDOG لدم دنمشوه  لوژامرواپ  قرب  هدننک  عیزوت  دحاو  الاک :  مان 
نابدهم لآ  هدیا  یسدنهم  تامدخ  هدننک 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم لاطبا  امش  خساپ  تروصنیاریغرد  ، دوش یراذگراب  هناماسرد  تازیهجت  تاصخشمرکذابروتکاف  شیپامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورفاب...و  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  .10 کالپ -14 یگنسهوک - دهشم : لیوحت لحم 

.دیریگب سامت  هاوخداد  سدنهم  یاقآ  نفلتاب 05138409132  یرادا  تاعاسرد  لاوس  دوجو  تروصرد 

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 ،  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38452271-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38420027-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زازا سپسپ   زور   زور 1010 رثکادح رثکادح :: تخادرپ تخادرپ نامز   نامز تسویپ   تسویپ تسیلرد   تسیلرد جردنمدادعت   جردنمدادعت هبو   هبو تاصخشم   تاصخشم قبط...و   قبط...و یتعنص   یتعنص زیرپ   زیرپ ،، جینم جینم لبیک   لبیک ،، قرب قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع
روتکاف روتکاف لصا   لصا وو   الاک   الاک لیوحت   لیوحت

6565

 . . تسا تسا یمازلا   یمازلا ینف   ینف داهنشیپو   داهنشیپو تیشاتید   تیشاتید  ، ، کولاتاک کولاتاک هئارا   هئارا یقرب   یقرب تاعطق   تاعطق ملق   ملق 1212 ناونع : : ناونع 6666
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یقرب  تاعطق  ملق  12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا یمازلا  ینف  داهنشیپو  تیشاتید   ، کولاتاک هئارا 

1101092288004191 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
رتم رپمآ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

رتم رپمآ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
رتم رپمآ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22308-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتمو رورس  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005588 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL370G6 لدم رورس  کر  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/09/25 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  حرش  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

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ءاهب مالعتسا  دیدجت  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 169-7-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دور هنیزب   ) هتفس تاراب  رادیق  دور  نیرز  یرتسگداد  رهم و  نکسم  حرط  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  دراد : رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  ار 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتمو تاقلعتمو رورس   رورس کرکر   ناونع : : ناونع 6767

یرون یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6868
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DCS_ هکبش جیروتسا  لاوریاف و  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000914 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MOXA هدنزاس عجرم   MOXA یتراجت مان   EDS-P510-T لدم یتعنص  تنرتا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

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

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCSDCS __ هکبش هکبش جیروتسا   جیروتسا وو   لاوریاف   لاوریاف زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6969
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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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب   CTC زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  27 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000159 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   REGIN یتراجت مان   FLS 304 لدم گولانآ  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یصوصخ  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   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5991062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراکهار یرادا  - یلام یاهرازفا  مرن  ههام  ینابیتشپ 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001019000081 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) یزاس یصوصخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* دشاب یم  داهنشیپ  یسررب  کالم  یمازلا و  صاخ  طیارش  لیاف  رد  جردنم  دراوم  تیاعر  تسا * یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1465831135 یتسپ :  دک  رصن ،  نامتخاس  ناتسهم - خ  نیمز - ناریا  خ   - برغ کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88089901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88089901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب   CTCCTC زکارم زکارم یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 2727 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7070

ناراکهار ناراکهار یرادا   یرادا -- یلام یلام یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن ههام   ههام   1616 ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7171

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

5991080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Loop AM3440A زیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000588 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP یتراجت مان  لدم 3440  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرون 07132142676 ربیف  حرط  یرجم  نیگرگ 07132142796/ یلع  دمحم  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپدمحم 07132142684 یاقآ  تاکرادت  سانشراک 

32088

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5991423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UTP هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000225 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ییافش هدازآ  هدننک  هضرع  عجرم   b6001 لدم  m 305 لوط  UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه.تسا  یمازلا  تست  تهج  هنومن  لاسرا.تسازایندروم  یلخاددیلوت  یالاک  افرص   . CAT 6 UTP لباک دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاجح 09103011321 دشابیم هدننک  نیمات 

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503403-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Loop AM3440ALoop AM3440A  زیهجت زیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

UTPUTP  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7373
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ناکوب روپ  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ یتسویپ تسیل  قبط  یلصا  تاصخشم  / هدنشورف هدهعرب  لیوحت  هنیزه  هباشم / دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094328000063 زاین :  هرامش 

ناکوب روپ  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  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 : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA60 لدم رورس  دراه  دربراک   Sas هظفحم الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

/ یتسویپ تسیل  قبط  یلصا  تاصخشم  / هدنشورف هدهعرب  لیوحت  هنیزه  هباشم / دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5951678467 یتسپ :  دک  روپ ،  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   ادهش  راولب  ناکوب  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46239981-044  ، 46230701-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46230701-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5991682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس دراه   دراه دربراک   دربراک   SasSas هظفحم   هظفحم دروک -  -  دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7474

سنسن کسید   کسید دراه   دراه تروپ -  -  تروپ چیئوس  2424   چیئوس روتپادآ -  -  روتپادآ یرازفا -  -  یرازفا تخس   تخس یتینما   یتینما لوژام   لوژام  ) ) تخوس تخوس دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس کیژتارتسا   کیژتارتسا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
 ...(  ...( وو جیروتسا   جیروتسا

7575
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تخوس دنمشوه  هناماس  کیژتارتسا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000804 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ماگ  هدننک  هضرع  عجرم   SAFENET یتراجت مان   LUNA PCI 7000 لدم هنایار  هکبش  لانرتنیا  یرازفا  تخس  یتینما  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SLCD هدنزاس عجرم   KDL-46YYZZ لدم  LED نویزیولت لناپ  رنویت  رواپ و  درب و  نودب  رگشیامن  لوژام  الاک :  مان 
ریهش کینورتکلا  ناس 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   TRAMCO CANADA هدنزاس عجرم   TRAMCO CANADA یتراجت مان   PC/SM لدم یرونربیف  روتکناک   SC loopback روتپادآ الاک :  مان 
یبآ ناشکهک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

CISCO هدنزاس عجرم   ws-c3750x-24p-s لدم یتارباخم  متسیس  تروپ  چیئوس 24  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TVS-682-I3 لدم  GB 8 جیروتسا سن  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   1.2TB 10k sas- Store لدم  TB 1/2 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   N9X91A لدم  TB 1/6 تیفرظ  SAS رورس  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

هنایار مشیربا  هداج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
روشک نیون  سامت  وترپ  هدنزاس  عجرم   Parman یتراجت مان   PSS2440 لدم یرون  یکیرتکلا و   GE تروپ ود 28  هیال  تنرتا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نیون سامت  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   hp یتراجت مان   cage لدم دراه  یدک  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  ون  مالقا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5991721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجورخ نتنآ  هارمهب 6 تاو  کی  دناب  لوف  رتیپیر  لماک  جیکپ  - تاقلعتم تازیهجت و  هارمه  هب  frequency Range:890-960/1710-1880MHz 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

ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5991760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  حرش  قبط  تاقلعتم  اب   SAN هکبش تحت  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا 

1101093993000510 زاین :  هرامش 
ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس   2/5in-500G G PORTABLE لدم  external کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیسح هاش   09112207158 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم دک  ناریا 

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: 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

کناب5990198 تسپ  هکبش  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 16)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

-- تاقلعتم تاقلعتم وو   تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   frequency Range:890 -960/1710 - 1880MHzfrequency Range:890 -960/1710 - 1880MHz ناونع : : ناونع 7676

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم اباب     SANSAN  هکبش هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 7777
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چیئوس5990546  KVM(71 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لرتنک5990684 سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یجنسرابتعا5990730 عماج  هناماس  هحفص 16)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نرتسو5990753 تیابارت  دراه 8  هکبش و  چیئوس  ، NVR هاگتسد هتسب ، رادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزاجم5990802 یاضف  یروانف  روما  رد  رواشم  هحفص 16)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5990911Antivirus Kaspersky Endpoint Detection and یکسرپسک سوریو  یتنآ  دیرخ 
Response Optimum

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ریواصت5990990 طبض  هاگتسد  هتسب و  رادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بو5991442 تحت  رازفا  مرن  هحفص 16)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5991554 حرش  قبط  رازفا  مرن  هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5991679 حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  هحفص 71)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5990836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا سالپ 55  یج  ید  یا  لا  دنمشوه  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001025000151 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یراوید تکارب  هارمهب  چنیا  زیاس 55   GTV-55PU716N لدم سالپ  یج  ید  یا  لا  دنمشوه  نویزیولت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

یاه هاگتسد  صوصخم  تکارب  تسا -  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  لاسرا -  زا  سپ  زور  هیوست 45  تسا -  زاین  دروم  دنمشوه  دیدج  لدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش لاسرا  تیفیک  اب  چنیا و   55

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81752173-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چنیا چنیا   5555 سالپ   سالپ یجیج   یدید   یایا   لالا   دنمشوه   دنمشوه نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 143 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/49
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mqtefaq6k2w55?user=37505&ntc=5990836
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5990836?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5990130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهار نیب  یهافر  یتامدخ  عمتجم  ییامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000161 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهار نیب  یهافر  یتامدخ  عمتجم  ییامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدنایم نوب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5990456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلوط یشک  طخ  اگدنام و  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094378000003 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تشدنایم  نوب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  هکشب  گنر 201010  دک  کی  هجرد  دیفس  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 4700 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

تشدنایم نوب  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8565161477 یتسپ :  دک  تشدنایم ،  نوب  یرادرهش  ناتسراهب  نابایخ  تشدنایم  نوب  تشدنایم ،  نوب  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57522440-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57523744-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهار یهار نیب   نیب یهافر   یهافر یتامدخ   یتامدخ عمتجم   عمتجم ییامنهار   ییامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7979

یلوط یلوط یشک   یشک طخطخ   وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080
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جرک هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5990910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآ رب  قبط  یکیفارت  تازیهجت  اهولبات و  یرادهگن  بصن و  دیرخ و  هژورپ  ماجنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هقطنم 3  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  یدقن  تروصب 100 %  یتسویپ  یلایر 

1101095424000005 زاین :  هرامش 
3 هقطنم جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

.ددرگ هعلاطم  تسویپلیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134851965 یتسپ :  دک  جرک ،  هقطنم 3  یرادرهش   - مرا راولب   - رهشرهم - جرک - زربلا جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33293692-026  ، 33293699-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33293699-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5991057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم قبط.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ) ناتسا هزوح  یاه  روحم  یزاس  نمیا  تهج  یسیلپ  نز و  کمشچ  غارچ  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق  تسویپ 

1101000278000260 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  یتراجت  مان   HOCHIKI لدم یناشن  شتآ  رادشه  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   اهولبات   اهولبات یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

کرادم کرادم قبط.دشاب   قبط.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) ناتسا ناتسا هزوح   هزوح یاه   یاه روحم   روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یسیلپ   یسیلپ وو   نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ

8282
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ناکوب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5991086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  مالعتسا و  قبط  - ریگتعرس یزیمآ  گنر  یئزجود  یکیفارت  گنر  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092725000216 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ناکوب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

مرگولیک 160 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  مالعتسا و  قبط  - ریگتعرس یزیمآ  گنر  یئزجود  یکیفارت  گنر  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5951867963 یتسپ :  دک  ناکوب ،  یرادرهش  نامتخاس  بالقنا  نابایخ  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222800-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46222800-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5991125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیلد - دنزاش - کارا یاه  ناتسرهش  رد  دوجوم  یزلف  یاهظافح  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000256 زاین :  هرامش 

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

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط -- ریگتعرس ریگتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یئزجود   یئزجود یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 8383

ناجیلد ناجیلد -- دنزاش دنزاش -- کارا کارا یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش ردرد   دوجوم   دوجوم یزلف   یزلف یاهظافح   یاهظافح یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 8484

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

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

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

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

5991321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار سیلپ  هزیلاناک  یزاس و  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000261 زاین :  هرامش 

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

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یرادرهش  کی  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5991585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یرادرهش  کی  هقطنم  حطس  رد  یکیفارت  یاه  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095545000027 زاین :  هرامش 

جرک کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرک یرادرهش  کی  هقطنم  حطس  رد  یکیفارت  یاه  یشک  طخ  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155711177 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  راولب  یادتبا  - یناقلاط نادیم  - تلاسر کرهش  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32506615-26  ، 32506615-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32556844-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار سیلپ   سیلپ هزیلاناک   هزیلاناک وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 8585

جرک جرک یرادرهش   یرادرهش کیکی   هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت یاه   یاه یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8686

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/09/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991741 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی  هقطنم  حطس  یکیفارت  مئالع  تازیهجت و  دیرخ  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دحاو 8/685/500/000  تمیق 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

5990131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  جورخ  دورو و  تبث  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000395 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   JDN-TS860-I لدم ددرت  رامآ  تبث  دارفا و  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  مزیناکم  یا  هروک  گنر  اب  ینهآ  هندب  هخاش  هس  تیگ  الاک :  مان 
یسوط ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903755 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییابابلگ یاقآ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8787

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم جورخ   جورخ وو   دورو   دورو تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8888

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5990483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153964 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لسوتف یمشچ  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/09/12 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت رپمآ 127 روتپادآ 3   40 دادعت ددرت  لرتنک  متسیس  یتینما  حطس  اقترا  تهج  یتینما  لمکم  (SecureI/02) یتینما هلر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اضاقت تسویپ  تاررقم  حرش و  قبط  انیع  دیرخ  -40

1101097847000229 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

یناطلس ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   SHT-8610XM لدم یتینما  یاه  متسیس  یکینورتکلا  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 80 دادعت : 

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

تسویپ - دشابیم هباشم  دک  ناریا  رپمآ 127- روتپادآ 3  ددرت و  لرتنک  متسیس  یتینما  حطس  اقترا  تهج  یتینما  لمکم  (SecureI/02) یتینما هلر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینالغب  78-07731312253- دیسر زا  سپ  یراک  زور  یرابتعا 35  دیرخ  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ 

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسوتف لسوتف یمشچ   یمشچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

-- 4040 دادعت   دادعت رپمآ  127127 رپمآ روتپادآ  33   روتپادآ   4040 دادعت دادعت ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یتینما   یتینما حطس   حطس اقترا   اقترا تهج   تهج یتینما   یتینما لمکم   لمکم (( SecureI /02SecureI /02 )) یتینما یتینما هلر   هلر ناونع : : ناونع
اضاقت اضاقت تسویپ   تسویپ تاررقم   تاررقم وو   حرش   حرش قبط   قبط انیع   انیع دیرخ   دیرخ

9090
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جوسای هاگدورف   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

یسین یاقا   09171412702
1101001548000060 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

یسین یاقا   09171412702

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا اباب   هارمه   هارمه زیمت   زیمت قاتا   قاتا ردرد   ودود   کالرتنیا   کالرتنیا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9191
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دنهس یتعنص  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5990814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقاصلا لیاف  تاصخشم  اب  یلاتیجید  هریگتسد  لفق و  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  - 2

ددرگ تمیق  هئارا  یتساوخرد  دروم  هب  طقف  تسا  دنمشهاوخ  - 3
1101093945000021 زاین :  هرامش 

دنهس یتعنص  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  دازویدخ  ردان  هدنزاس  عجرم  میارپ  نا  یت  چا  یتراجت  مان   galaxy لدم کاماز  سنج  یتراک  یتشگنا و  رثا  هریگتسد  صاخ  لفق  الاک :  مان 

دازویدخ ردان  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقاصلا لیاف  تاصخشم  اب  یلاتیجید  هریگتسد  لفق و  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  - 2

ددرگ تمیق  هئارا  یتساوخرد  دروم  هب  طقف  تسا  دنمشهاوخ  - 3

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33459252-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443868-041 :: 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

galaxygalaxy لدم   لدم کاماز   کاماز سنج   سنج یتراک   یتراک وو   یتشگنا   یتشگنا رثا   رثا هریگتسد   هریگتسد صاخ   صاخ لفق   لفق ناونع : : ناونع 9292
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ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5991168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هگنلردنب هاگدورف  تهج  ( تسویپ طیارشو  تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000044 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   COMINFO A S یتراجت مان   BAR-BA لدم روتوم  یاراد  لیتسا  هندب  هیاپ  ود  هخاش  هس  یا  هلیم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

اهاط یروآ  نف  نازاتشیپ  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386000  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن  لاسرا  تسویپ  طیارشو  تساوخرد  قبط  روتکاف  شیپ 

دیئامرف ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  لک  غلبم  انمض  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
یسوموبا هاگدورف  هژورپ  یارجا  لحم 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: 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 هاگدورف تهج   تهج (( تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) ریاسو ریاسو لفق   لفق ناوختراک ، ، ناوختراک ،، رگرگ تئارق   تئارق ،، رلرتنک رلرتنک ،، یایا هخاش   هخاش تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 9393

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ یطزیر  طقف  مالعا و  یلک  تمیق  * یتسویپ ینف  تاصخشم  * یزکرم نامتخاس  ددرت  لرتنک  یاه  تیگ  تاعطقدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  یتسویپ  کرادمردروتکاف 

1201001022000229 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تلاصا نیمضت  هئارا  ناسکی *  یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  یتسپدک  یادتبا 1400* زا  دیلوت  لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
.یمازلا زاین  تروص  رد  همیب  باسحافم  هئارا   * هدش هئارا  یالاک 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا  * هدننک نیمات  هدهع  هب  لقنو  لمح  هنیزه  هنوگره  لک * هرادا  نیا  ناسانشراکداتو  تمدخالاک  لیوحت  زا  سپ  یراکزور  باسح 45 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مدقم جاهتبا  یمویق 88113540 . یاقآرتشیب  تاعالطا  دادرارق * دقع  زاین  تروص  رد  تامدخ  تیهام  اب  اهزاین  هیلک  یمازلا * همیب  باسحافم 

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک یاه   یاه تیگ   تیگ تاعطقدیرخ   تاعطقدیرخ ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5991667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  لرتنک ) سسکا  یسرتسد ( لرتنک  هژورپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000149 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

هدازرفعج 01133716050-01133716030 یاقآ  : سامت هرامش 

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

33718511-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طیارشو5991087 تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ 
یسوموبا هاگدورف  ( تسویپ

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

طیارشو5991537 تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ 
هگنلردنب هاگدورف  ( تسویپ

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم لرتنک ) ) لرتنک سسکا   سسکا یسرتسد ( ( یسرتسد لرتنک   لرتنک هژورپ   هژورپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595
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جوسای هاگدورف   :: 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 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

5990178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسین یاقآ  09171412709

1101001548000058 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   VIDOAT هدنزاس عجرم   VIDOAT یتراجت مان   AU-G40-WB36WD 3637 لدم  CCTV هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ولبات نامرک  تکرش  هدننک 

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

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

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسین یاقآ  09171412709

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: 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

CCTVCCTV  هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5990432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسررس 1404/03/26 خیرات  هنازخ 101  قاروا  تسویپ ( تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003597000031 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسررس 1404/03/26 خیرات  هنازخ 101  قاروا  تسویپ ( تسیل  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررس 1404/03/26 خیرات  هنازخ 101  قاروا  تسویپ ( تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184993154 یتسپ :  دک  شزومآ ،  لک  هرادا  ینرق  دیهش  راولب  یادتبا  یسودرف  نادیم  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7287006-0513  ، 37287018-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37286025-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 10 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5990458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسکات قرب  رابنا  رد  لاتیجید  نیبرود  هاگتسد  دادعت 32  یزادنا  هار  زیهجت و  بصن  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000045001009 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقا ابزاین  تروص  رد  .ددرگ  یرازگراب  امتح  نکسا و  لیمکت و  ینف  تاصخشم  طیارش و  یصاصتخا و  یمومع و  طیارش  زیلانا ،  مرف  یاهلیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یلخاد 221  یلا 5  نفلت 02833239801  هرامش  اب  یناجیابرذا 

3415613353 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یناقلاط  یادتبا خ  رصع  یلو  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239801-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239270-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1404/03/261404/03/26 یسررس   یسررس خیرات   خیرات   10 110 1 هنازخ   هنازخ قاروا   قاروا )) تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناونع : : ناونع 9797

قرب قرب رابنا   رابنا ردرد   لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   3232 دادعت   دادعت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   زیهجت   زیهجت بصن   بصن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9898

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5990544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسادنوف نیبرود و  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005240000072 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  قفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لامش نتب  ورد  هدننک  هضرع  عجرم   50x50x70 cm زیاس ینتب  هتخاس  شیپ  نویسادنوف  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   MPXWBTA لدم هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگرابو  لیمکت  اهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8971956777 یتسپ :  دک  عماج ،  دجسم  نابایخ  قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32420235-035  ، 32420200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32423041-035 :: 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 هیاپ   هیاپ ینتب - - ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ نویسادنوف   نویسادنوف هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

نارهت 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

5990546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس  KVM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میس یب  درب  ¬ یک سوام و  ینابیتشپ  تیلباق  اب  هطوبرم  یاه  لباک  هارمه  هب  نتآ  دنرب 

1201001004000106 زاین :  هرامش 
روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ طیارش  قبط  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1487673486 یتسپ :  دک  یبرغ ،  شرآ  شبن  راشفا  دیرف  یدرگتسد خ  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22275199-021  ، 22904766-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22262019-021 :: 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

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 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

5990566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام کی  تخادرپ  ددرگ / تسویپ  روتکاف  شیپ   / Ipc – e1f5w – i50 لدم سراح  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090129000091 زاین :  هرامش 

زاریش یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-A4ACD-SF لدم زیاروتوم  سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  تخادرپ  ددرگ / تسویپ  روتکاف  شیپ   / Ipc – e1f5w – i50 لدم سراح  نیبرود   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس   KVMKVM ناونع : : ناونع 100100

ههام ههام کیکی   تخادرپ   تخادرپ ددرگ / / ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  /  / Ipc  Ipc – e 1f5w  e1f5w – i50 i50 لدم   لدم سراح   سراح نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 10 110 1
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5990607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(FortiWeb 400E (FWB-400E) -Online License FWB-400E for 1 Year:(FC-10-W04HE-934-02-12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000614 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WEB GATE یتراجت مان   MD 400E لدم  DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WEB GATE یتراجت مان   MDH1600H لدم  DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( FortiWeb 400E (FWB-400E)  -Online License FWB-400E for 1  Year:(FC- 10 -W04HE-934-02 - 12FortiWeb 400E (FWB-400E)  -Online License FWB-400E for 1  Year:(FC- 10 -W04HE-934-02 - 12 ناونع : : ناونع 102102

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

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

زا 143 ھحفص 76 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tc2xavwsw2n6d?user=37505&ntc=5990607
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5990607?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاکیتپا  20X یاراد ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  لیوحت  لحم  هباشم  دک  ناریا  ددع  یتراظن 3  نیبرود   AVONIC C M 60 IP U تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
موز

1101092036000081 زاین :  هرامش 
ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   AVONIC COMPANY هدنزاس عجرم   AVONIC یتراجت مان   CM60 لدم  FULL HD زیاوتوم یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 
نارهت توص  رذآ  هدننک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

موز لاکیتپا   20X یاراد ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  لیوحت  لحم  هباشم  دک  ناریا  ددع  یتراظن 3  نیبرود   AVONIC C M 60 IP U :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

81314422-021  ، 81314023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81314128-021 :: 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

لاکیتپا لاکیتپا   2 020 XX  یاراد یاراد ناریا   ناریا زاگ   زاگ لاقتنا   لاقتنا تکرش   تکرش لیوحت   لیوحت لحم   لحم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ددع   ددع یتراظن  33   یتراظن نیبرود   نیبرود   AVONIC C M 60  IP UAVONIC C M 60  IP U ناونع : : ناونع
موز موز

103103
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هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قبط  هیمورا  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، هیهت ، هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000078 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسرتسد تهج  دیامن -  یرازگراب  هناماس  رد  هدش  روهمم  هدش و  لیمکت  تروص  هب  ار  هطوبرم  کرادم  ریاس  ءاهب و  تسرهف  لودج  یتسیاب  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعجارم  هدش  همیمض  یاهلیاف  هب  هژورپ  کرادم  هب 

5737155111 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ساملس  هداج  رتمولیک 8 هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32778023-044  ، 32775019-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32770029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیبنیز سیدرپ   :: 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   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نرتسو تیابارت  دراه 8  هکبش و  چیئوس  ، NVR هاگتسد هتسب ، رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092988000006 زاین :  هرامش 

هیبنیز سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  حرش  هب  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  44 دادعت : 

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

هدنشورف هدهع  هب  لیوحت  .دندرگ  یم  فذح  ناگدننک  داهنشیپ  تسیل  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  هدنشورف  یوس  زا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا

3371718347 یتسپ :  دک  رگراک ،  نابایخ  ماما  نادیم  اوشیپ  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36724494-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36726234-021 :: 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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 104104

نرتسو نرتسو تیابارت   تیابارت   88 دراه   دراه وو   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ، ، NVRNVR هاگتسد   هاگتسد هتسب ، ، هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 105105
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ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5990828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یزادنا  هارو  بصن  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001028000053 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  قبط  یزادنا  هارو  بصن  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
فیدر  20 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ناتسچولب  ناتسیس  ناتسااب  تیولا  یمازلا و  هناماسردروتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامشاب 09123056791  رتشیب  تاعالطا  تهج 

 : یتسپ دک  یتسپ 14155-3 ،  قودنص  یبونج  جرب  کالپ 1713 لالقتسا  امنیس  یوربوررصعیلو  نادیمزارتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1594643118

45286506-021  ، 88912593-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88806758-021 :: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 106106
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ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5990977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یزادنا  هارو  بصن  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001028000055 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  قبط  یزادنا  هارو  بصن  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
فیدر  20 دادعت : 

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

.دشابیم ناتسچولب  ناتسیس  ناتسااب  تیولاو  یمازلا  هناماسرد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامشابرتشیب 09123056791  تاعالطا  تهج 

 : یتسپ دک  یتسپ 14155-3 ،  قودنص  یبونج  جرب  کالپ 1713 لالقتسا  امنیس  یوربوررصعیلو  نادیمزارتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1594643118

45286506-021  ، 88912593-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88806758-021 :: 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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5990990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 107107

ریواصت ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریواصت طبض  هاگتسد  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000181 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریوصت نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-NP3336 لدم هلاناک  هکبش 36  تحت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

شیوپ هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-VPI326-36P لدم  POE تیلباق اب   WDR 128 db اب لسکیپاگم  هس  سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریوصت نایار 

هاگتسد 28 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   OD-VPI325-35MLPVS لدم  POE تیلباق اب  WDR 128 db اب زیاروتوم  زنل  لسکیپ  اگم  هس  هکبش  تحت  لادنو  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریوصت نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   KDT-802H3 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا تمیق  هئارا  هب  تبسن  نآ  ساسارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات  هدیدرگ و  همیمض  ینف  تاصخشم  یدنب و  هتسب  طیارش  اهب  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یعقاو  ریغ  دکناریا  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هارمهب  هدومن و  ءاضما  رهم و  ار  روکذم  کرادم  هدومن و 

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998602-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مالیا هقطنم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5991102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
1101030138000004 زاین :  هرامش 

مالیا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   NVR لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

6931613677 یتسپ :  دک  سناژروا ،  یوربور  یدعس  هارراهچ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337412-084  ، 33367107-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331755-084 :: 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 ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 5 نارهت  بالضاف  بآ و   :: 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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  مالعتسا و  هگرب  اب  قباطم  تازیهجت  تاقلعتم و  هیلک  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093356000061 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 بالضاف  بآ و   : ّ هدننک رازگرب 
زاسهب عیانص  یربهار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   NSR 1100 لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت مهبم  طورشم و  ، شودخم تاداهنشیپ  هب  - ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  دانسا  ءاهب و  مالعتسا  هگرب  هناماس ، رد  تمیق  نالعا  ماگنه  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دودرم  مالعتسا  هگرب  هناماس و  یداهنشیپ  تمیق  رد  تریاغم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا 

1319994111 یتسپ :  دک  یقرش ،  بونج  علض  ینیمخ  ماما  نابایخ  عطاقت  باون  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66385127-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66385121-021 :: 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

ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5991562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل ددجم  یراذگراب  دات و  تسیل و  قبط  تاموزلم  هیلک  هارمه  هب  نیبرود  تازیهجت  لیوحت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000378 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسیل ددجم  یراذگراب  دات و  تسیل و  قبط  تاموزلم  هیلک  هارمه  هب  نیبرود  تازیهجت  لیوحت  دیرخ و  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل   1 دادعت : 

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

تسیل ددجم  یراذگراب  دات و  تسیل و  قبط  تاموزلم  هیلک  هارمه  هب  نیبرود  تازیهجت  لیوحت  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود رورس   رورس ناونع : : ناونع 1101 10

تسیل تسیل ددجم   ددجم یراذگراب   یراذگراب وو   دات   دات وو   تسیل   تسیل قبط   قبط تاموزلم   تاموزلم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجیمک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  تاحیضوت  رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005141000032 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناجیمک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا لامک  هدننک  هضرع  عجرم  ایکون  یتراجت  مان   E72 لدم لسکیپاگم  نیبرود 5  ثوتولب و  یراد GPS و  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

ناجیمک رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  تاحیضوت  رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3851775341 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  ناجیمک -  ناجیمک ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5455522-0863  ، 35452274-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35452944-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  یتظافح  یتراظن و  هناماس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003925000030 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تسویپ  لودج  قبط  تسیاب  یم  تازیهجت  دشاب و  یم  هناماس  رد  تکرش  تهج  افرص  هدش  تبث  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714617161 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسا  بعش  هرادا  نمهب  یهار 22 هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38100194-083  ، 38100184-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38100185-083 :: 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

رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

کناب کناب یتظافح   یتظافح وو   یتراظن   یتراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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 " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5990178CCTV هتسب رادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

5990607FortiWeb 400E (FWB-400E) -Online License FWB-400E for 1 Year:(FC-10-
(W04HE-934-02-12

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناریا موینیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

j/57  : :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم :: Opening Date.:10th January,2022 on 10:00 AM.عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Subject.:Iran Alumin.company (IAC) intends to purchase high quality Baked Anode Block,in amount of 11000 MT . 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
for using in its Primary Aluminum Reduction Smelter Plant through one stage Tender according to following conditions as

.: mentioned in the relevant Tender documents

Bid Bond Guarantee.:208,387Dollar/or 63,766,520,000Rials :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

Tel.:0098-58-32603067-32604231 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

Fax.:0098-58-32272487 :: سکف :: E-mail.:aluminumjajarm@gmail.comسکف لیمیا لیمیا

its :: 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

5991038intends to purchase high quality Baked Anode Block,in amount of 11000
MT

هحفص 85) )  itsits

intends to purchase high quality Baked Anode Block , in amount of 1 1000  MTintends to purchase high quality Baked Anode Block , in amount of 1 1000  MT ناونع : : ناونع 1141 14

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 " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نرتسو5990753 تیابارت  دراه 8  هکبش و  چیئوس  ، NVR هاگتسد هتسب ، رادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5991102 رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هحفص 71)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت 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

5990699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامن تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  یاهالاک  تاصخشم  )voip ,paging متسیس تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000187 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یللملا نیب  یراجت  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   ACOS 32K BYTE CPU CARD لدم دنمشوه  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک هامکی  هیوست 

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

paging :: 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

افطل5990699 دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  یاهالاک  تاصخشم  )voip ,paging متسیس تاموزلم 
( دامن تقد 

هحفص 86) )  pagingpaging

(( دامن دامن تقد   تقد افطل   افطل دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد یاهالاک   یاهالاک تاصخشم   تاصخشم )) voip ,pagingvoip ,paging  متسیس متسیس تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5990433 شتآ  نامزاس  دات  یهاوگ  یمسر  روتکاف  هئارا  تسویپ  تسیل  هحفص 35)قبط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5990504 مالعا  یزاگ FM200 و  قیرح  افطا  متسیس  لماک  یرادرب  هرهب  ات  بصن  هحفص 35)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5990684 سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ5991305 لیاف  قباطم  لرتنک  سسکا  بصن  هحفص 16)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5991667 تسیل  قباطم  لرتنک ) سسکا  یسرتسد ( لرتنک  هژورپ  تازیهجت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هشقن  اضاقت و  حرش  قباطم  سکعلب  یتشک و  هب  هلکسا  زا  ددرت  تهج  یتعنص  یموینیمولآ  لپ  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179001045 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اضاقت 06153182425 سانشراک  نفلت.سکعلب  یتشک و  هب  هلکسا  زا  ددرت  تهج  یتعنص  یموینیمولآ  لپ  تخاس  - 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
ددع  12 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیاب یم  ینف  یاه  تست  یهاوگ و  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  راب  لمح  هنیزه  نادابآ و  هاگشیالاپ  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا الاک  تخاس  هشقن  هئارا.تسیمازلا  عفنیذ  اب  مانمه  ربتعم و  نیماضت  هئارا  دادرارق  دقع  تهج.ددرگ  ظاحل  یلام  داهنشیپ  رد 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: 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

هرهچ5989977 صیخشت  اب  ددرت  تبث  یاهمتسیسهناماس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 13) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تساوخرد5990131 قباطم  جورخ  دورو و  تبث  یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

سکعلب5990278 یتشک و  هب  هلکسا  زا  ددرت  تهج  یتعنص  یموینیمولآ  لپ  هحفص 13)تخاس  ددرت  ( ددرت

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

ددرت5990664 لرتنک  متسیس  یتینما  حطس  اقترا  تهج  یتینما  لمکم  (SecureI/02) یتینما هلر 
اضاقت تسویپ  تاررقم  حرش و  قبط  انیع  دیرخ  دادعت 40- رپمآ 127 روتپادآ 3   40 دادعت

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

طیارشو5991087 تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ 
یسوموبا هاگدورف  ( تسویپ

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تهج5991168 ( تسویپ طیارشو  تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ 
هاگدورف

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

سکعلب سکعلب وو   یتشک   یتشک هبهب   هلکسا   هلکسا زازا   ددرت   ددرت تهج   تهج یتعنص   یتعنص یموینیمولآ   یموینیمولآ لپلپ   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 1161 16
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طیارشو5991537 تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ 
هگنلردنب هاگدورف  ( تسویپ

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس5991653 ددرت  لرتنک  یاه  تیگ  یاهمتسیستاعطقدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ5991667 تسیل  قباطم  لرتنک ) سسکا  یسرتسد ( لرتنک  هژورپ  تازیهجت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5990091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یاه  لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030613000088 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   A-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 
ردنلیس 450 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1455915581 یتسپ :  دک  یهلا ،  بیبح  شبن  ناخراتس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66554677-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66554677-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 1171 17
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

WSD - 110137 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  راشتنا  زا  سپ  زور   3 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  نیرخا  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زایندروم قیرح  دض  قیاع  عبرمرتم  دیرخ 200  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934-02183762604 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5991194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهم پملپ و  چیپ و  - کالپ لور  چیپ و  - لفق - قرب بسچراون  - زاف هس  لباک  تسب  - لباک تسب  موف - یرپسا  - تلوب لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005630000192 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرافغ ییایمیش  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  موفاگم  یتراجت  مان   ml 750 روخ ناگ  راد  یرپسا  یزلف  یطوق  ناتروا  یلپ  هیاپ  رب  قیرح  دض  موف  ریگزرد  الاک :  مان 

یطوق 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارماک 03431251067 یاقا  هنومن  تیئور  ینف و  لاوس  ددرگ  یرازگراب  هدننک  نیمات  کرادم  - ددرگ یرازگراب  لیمکت و  مالعتسا  هخسن  هس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617891187 یتسپ :  دک  .ریناوت ،  نابایخ  وجاوخ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32520003-034  ، 32520501-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520729-034 :: 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

یناشن5990091 شتآ  یاه  لوسپک  هحفص 9)ژراش  قیرح  ( قیرح

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

یناشن5990433 شتآ  نامزاس  دات  یهاوگ  یمسر  روتکاف  هئارا  تسویپ  تسیل  هحفص 35)قبط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

زایندروم زایندروم قیرح   قیرح دضدض   قیاع   قیاع عبرمرتم   عبرمرتم   2 00200 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

هرهم هرهم وو   پملپ   پملپ وو   چیپ   چیپ -- کالپ کالپ لور   لور وو   چیپ   چیپ -- لفق لفق -- قرب قرب بسچراون   بسچراون -- زاف زاف هسهس   لباک   لباک تسب   تسب -- لباک لباک تسب   تسب موف - - موف یرپسا   یرپسا -- تلوب تلوب لور   لور ناونع : : ناونع 1191 19
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5990504 مالعا  یزاگ FM200 و  قیرح  افطا  متسیس  لماک  یرادرب  هرهب  ات  بصن  هحفص 35)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5990722 یافطاو  مالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  هاگتسد  هحفص 35)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دارگیتناس5990909 هجرد  یترارح 88  یطخ  روتکتد   ) قیرح نالعا  متسیس   LHD لباک رتم   400
شفنب ءاروام  دض  یزلف  تسب  هارمه  هب  ( UL/LISTED

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زایندروم5991032 قیرح  دض  قیاع  عبرمرتم  هحفص 9)دیرخ 200  قیرح  ( قیرح

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

لور5991194 چیپ و  - لفق - قرب بسچراون  - زاف هس  لباک  تسب  - لباک تسب  موف - یرپسا  - تلوب لور 
هرهم پملپ و  چیپ و  - کالپ

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

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

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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  ینپاژ  نزوس  نیشام  بصن  تاقلعتم  ملق  6 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000158 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم   S700K یکیرتکلا همین  نزوس  نیشام  روتکتد  هلیم  دمن  هساک  هعطق  شوپرد  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5990433 شتآ  نامزاس  دات  یهاوگ  یمسر  روتکاف  هئارا  تسویپ  تسیل  هحفص 35)قبط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دارگیتناس5990909 هجرد  یترارح 88  یطخ  روتکتد   ) قیرح نالعا  متسیس   LHD لباک رتم   400
شفنب ءاروام  دض  یزلف  تسب  هارمه  هب  ( UL/LISTED

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالعتسادانسا5990976 ساسارب  ینپاژ  نزوس  نیشام  بصن  تاقلعتم  ملق  6 هحفص 92)دیرخ روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب ینپاژ   ینپاژ نزوس   نزوس نیشام   نیشام بصن   بصن تاقلعتم   تاقلعتم ملق   ملق 66 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 120120

یقرب یقرب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 12 112 1
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5990448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم تسویپ  قباطمزاین  دروم  یالاک  دنشابیم ) .  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 9934131 (  یاضاقت  یقرب -  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006720 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوپملا یتراجت  مان   LI-41C لدم لاتیجید  نیبرود  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ینودعس هدازیلع  هیمس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سویپملا  یتراجت  مان   BLM1 لدم یرطاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ینودعس هدازیلع  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  سویپملا  یتراجت  مان   BLM1 لدم یرطاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ینودعس هدازیلع  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  سویپملا  یتراجت  مان   BCS1 لدم یرطاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
MOULDEDCAE CIRCUIT-BREAKERS یتراجت مان   CDC176511M5 لدم  A 25 نایرج تدش   V 240-220 ژاتلو تکپماک  کیتاموتا  قرب  دیلک  الاک :  مان 

مارآ راید  نهک  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ولبات ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   Iskara یتراجت مان   FQ0407_0011364 لدم  analog ییولبات رتم  تلو  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نوسکیرا تامدخ  متسیس و  هدننک  هضرع  عجرم   ERICSSON یتراجت مان   Circuit Breaker لدم  EPDU زویف دیلک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   CONTACTOR یتراجت مان   TRK5463529000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  هدننار  نیباک  هرامش 5  روتکاتنک  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   CONTACTOR-2NO-2NC یتراجت مان  ینف 8461331  هرامش   GM ویتوموکل یکیرتکلا  نیباک  هعطق  روتکاتنک  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
کیپورتکلا هدننک  هضرع  عجرم   POTENTIOMETER یتراجت مان   MA010710005 ینف هسانش   DIP رتمویسناتپ الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم تسویپ  قباطمزاین  دروم  یالاک  دنشابیم ) .  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  دیرخ 9934131 (  یاضاقت  یقرب -  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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دمحاریوب هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  تیریدم   :: 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   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5990609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

bcc950 لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090837000053 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   PCS-G50P لدم سنارفنک  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

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

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هنومن  زاین  تروص  رد  سانشراک  دات  دروم  دیاب  الاک  شورف  زا  سپ  تامدخ  هام  لانیجروا و 60 یلصا و  یتناراگ  یاراد  دیاب  هدش  یرادیرخ  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
bcc950 لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود  تاحیضوت  قبط  الاک  هباشم  دک  ناریا  کناب  هب  لاسرا  دات و  زادعب  هجو  تخادرپ  لاسرا  کناب 

هقطنم هپس  کناب  تیریدم  نامتخاس  یبونج  لگنج  رادرس  خ  تعاس ) هکلف   ) ادهش نادیم  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591898971 یتسپ :  دک  هیولیگهک و ، 

33221980-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221980-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

bcc950bcc950 لدم   لدم کتیجال   کتیجال سنارفنک   سنارفنک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 122122
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نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5991448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگیار و لمح  هنیزه  اب  هام و  لقادح 18  یتناراگ  اب  وکاتیه  کرام  رپمآ  تلو 7.2 هبعش 12  یاه  نیبرود  صوصخم   UPS یرتاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگیار بصن 

1101096123000042 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  ناهام  رهم  یژرنا  اریو  هدنزاس  عجرم  وکاتیه  یتراجت  مان   V 12 ژاتلو  AH 7 نایرج تدش  دیسا  دیل  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
ناهام رهم  یژرنا  اریو  هدننک  هضرع 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگیار بصن  ناگیار و  لمح  هنیزه  اب  هام و  لقادح 18  یتناراگ  اب  وکاتیه  کرام  رپمآ  تلو 7.2 هبعش 12  یاه  نیبرود  صوصخم   UPS یرتاب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: 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

5990178CCTV هتسب رادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یقرب5990448 هحفص 14)مزاول  نیبرود  ( نیبرود

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

قرب5990458 رابنا  رد  لاتیجید  نیبرود  هاگتسد  دادعت 32  یزادنا  هار  زیهجت و  بصن  هحفص 71)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5990544 نیبرود  هیاپ  ینتب - هتخاس  شیپ  نویسادنوف  هحفص 71)هیاپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس5990546  KVM(71 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ههام5990566 کی  تخادرپ  ددرگ / تسویپ  روتکاف  شیپ   / Ipc – e1f5w – i50 لدم سراح  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5990609bcc950 لدم کتیجال  سنارفنک  هحفص 14)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

رپمآ رپمآ 7.27.2 تلو   تلو   1212 هبعش   هبعش یاه   یاه نیبرود   نیبرود صوصخم   صوصخم   UPSUPS یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 123123

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

تکرش5990692 لیوحت  لحم  هباشم  دک  ناریا  ددع  یتراظن 3  نیبرود   AVONIC C M 60 IP U
موز لاکیتپا   20X یاراد ناریا  زاگ  لاقتنا 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نرتسو5990753 تیابارت  دراه 8  هکبش و  چیئوس  ، NVR هاگتسد هتسب ، رادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5990828 حرش  قبط  یزادنا  هارو  بصن  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 71)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چنیا5990836 سالپ 55  یج  ید  یا  لا  دنمشوه  هحفص 60)نویزیولت  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تسویپ5990977 حرش  قبط  یزادنا  هارو  بصن  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 71)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریواصت5990990 طبض  هاگتسد  هتسب و  رادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5991102 رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هحفص 71)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رپمآ5991448 تلو 7.2 هبعش 12  یاه  نیبرود  صوصخم   UPS هحفص 14)یرتاب نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5991496 نیبرود  هحفص 71)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراذگراب5991562 دات و  تسیل و  قبط  تاموزلم  هیلک  هارمه  هب  نیبرود  تازیهجت  لیوحت  دیرخ و 
تسیل ددجم 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش5991679 حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  هحفص 71)دیرخ  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 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

5990349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام کی  تخادرپ  ددرگ /  تسویپ  روتکاف  شیپ   / EB2250 ای  EBL200F لدم نوسپا /  روتکژورپ  اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090129000090 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 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  تخادرپ  ددرگ /  تسویپ  روتکاف  شیپ   / EB2250 ای  EBL200F لدم 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

5990349 / ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   / EB2250 ای  EBL200F لدم نوسپا /  روتکژورپ  اتید 
ههام کی  تخادرپ 

هحفص 97) 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  /  / EB2250EB2250 ایای     EBL200FEBL200F لدم   لدم نوسپا /  /  نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ اتید   اتید ناونع : : ناونع 124124
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نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

QNAP TS-451Deu-2G-4Bay زاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091054000011 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دراه نودب   QNAP TS-451Deu-2G-4Bay زاس هریخذ  هاگتسد  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  7 دادعت : 

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

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک  دنک و  تسویپ  هدوزفا  شزرا  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  دیاب  امتح  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55916301-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55916301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

QNAP TS-451Deu-2G-4BayQNAP TS-451Deu-2G-4Bay زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هردمرخ یباوختخت )  40  ) هردمرخ یانیس  یلعوب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5991453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط   HP زاس هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090505000018 زاین :  هرامش 

هردمرخ یباوختخت )  40) هردمرخ یانیس  یلعوب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

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

1401/09/20 زاین :  خیرات 
هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا یروانف  سانشراک  ددرگ 02435528009  لیمکت  تکرش  اضما  رهم و  اب  تسویپ  لیاف  قبط  یمالعا  یاه  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  دعب  نویلیم   تخادرپ 160  طیارش 

الاک لیوحت  زادعب  زور  نویلیم  15  160
مود تخادرپ  زا  دعب  هام  کی  اتیاهن  یقابلا 

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

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

35528014-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5990599QNAP TS-451Deu-2G-4Bay زاس هریخذ  هحفص 97)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار5990719 جیروتسا  نس  زاس  هحفص 40)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5990739Q1539B زاس هحفص 40)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5991453 قبط   HP زاس هحفص 97)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هباشم5991760 دک  ناریا  تسویپ  حرش  قبط  تاقلعتم  اب   SAN هکبش تحت  زاس  هحفص 40)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ قبط   قبط   HPHP  زاس زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 126126

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش رکذ  تاصخشم  اب   HP DL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091054000013 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریز تاصخشم  اب   HP DL380 G10 رورس - 

CPU Intel Xeon Silver 4114  * 2
32GB DDR4  * 2

SAS 300GB 15K 2.5 inch  * 8
800W power supply  * 2

هدننک تکرش  دوخ  باختنا  هب  تاعطق  ریاس 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنک تسویپ  هدوزفا  شزرا  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  دیاب  امتح  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک 

.دوش رکذ  روتکاف  شیپ  تاحیضوت  رد  دیاب  رورس  ینف  لماک  تاصخشم 

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

55916301-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55916301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم اباب     HP DL380 G10HP DL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 127127

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش رکذ  تاصخشم  اب   HP DL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091054000012 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریز تاصخشم  اب   HP DL380 G10 رورس - 

CPU Intel Xeon Gold 6130  * 2
32GB DDR4  * 4

SAS 600GB 15K 12G 2.5 inch  * 8
800W power supply  * 2

هدننک تکرش  دوخ  باختنا  هب  تاعطق  ریاس 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنک تسویپ  هدوزفا  شزرا  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  دیاب  امتح  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک 

.دوش رکذ  روتکاف  شیپ  تاحیضوت  رد  دیاب  رورس  ینف  لماک  تاصخشم 

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

55916301-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55916301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم اباب     HP DL380 G10HP DL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 128128

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAS 300GB 6G 15K هصخشم اب   HP DL380-G8 رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091054000010 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
SAS 300GB 6G 15K هصخشم اب   HP DL380-G8 رورس دراه  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

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

.دشاب یتناراگ  دیاب  الاک  دنک و  تسویپ  هدوزفا  شزرا  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  دیاب  امتح  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55916301-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55916301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SAS 300GB 6G 15KSAS 300GB 6G 15K هصخشم   هصخشم اباب     HP DL380-G8HP DL380-G8 رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 129129

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش رکذ  تاصخشم  اب   HP DL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091054000014 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریز تاصخشم  اب   HP DL380 G10 رورس - 

CPU Intel Xeon Silver 4114  * 2
32GB DDR4  * 2

SAS 300GB 15K 2.5 inch  * 8
800W power supply  * 2

هدننک تکرش  دوخ  باختنا  هب  تاعطق  ریاس 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنک تسویپ  هدوزفا  شزرا  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  دیاب  امتح  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک 

.دوش رکذ  روتکاف  شیپ  تاحیضوت  رد  دیاب  رورس  ینف  لماک  تاصخشم 

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

55916301-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55916301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم اباب     HP DL380 G10HP DL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 130130

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

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

زا 143 ھحفص 103 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t38452nsw2jrf?user=37505&ntc=5990611
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5990611?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5990748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  رورس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000336 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان  لدم 191-000-071   W 1200 ناوت رورس  دربراک  هنایار  هکبش  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ   22165731: ینفدحاو ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 131131

لانرتسکا لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه -- هنایار هنایار رواپ   رواپ هعطق   هعطق هظفحم   هظفحم -- DDR2DDR2 مرمر   رورس - - رورس -- هارمه هارمه هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تسیل  قبط  یرتویپماک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000335 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( MAX-(1855 لدم یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   P 1005 لدم  MB 1024 هظفاح اب  یبآ   in 10/1 هارمه هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/20 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 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 16 تیفرظ  BLC7000 DDR2 RAM Management لدم  DDR2 مر الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VI لدم هنایار  رواپ  هعطق  هظفحم  الاک :  مان 

نطو شیدنا  ایوپ  یدیلوت 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   GE 60 Apache/8GB+SSD/128 SSD+1TB لدم  note book هارمه هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

رتسگ موکلت  شیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  نایت  هدنزاس  عجرم  نایت  یتراجت  مان   B7119F77V14HR-2T55-N لدم  GPU هنایار رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166414  نیتم  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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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زیربت هاگشناد   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5990903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-G9 و HP، G10 یاهرورس یارب  دراه  مر و  تاعطق  نیمأت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  رد  هدش  هئارا  تاصخشم  اب  قباطم  ًاقیقد 

1201091807000015 زاین :  هرامش 
زیربت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ لیاف  رد  هدش  هئارا  تاصخشم  اب  قباطم  ًاقیقد  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف هعلاطم  ار  یتسویپ  لیاف  داهنشیپ  هئارا  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166616471 یتسپ :  دک  زیربت ،  هاگشناد  نمهب  راولب 29   زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33393428-041  ، 33340081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33293028-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5990975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003754000027 زاین :  هرامش 

هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدش  تسویپ  لیاف  طیارش  قباطم  دیاب  دیرخ 

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

44242844-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44245182-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G9G9  وو   HP، G10HP، G10 یاهرورس   یاهرورس یارب   یارب دراه   دراه وو   مرمر   تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 133133

G10G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5991192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداز 09179719855  یقداص  سدنهم  یگنهامه  تهج  ددع - رورس 4  مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

HP 32 GB DDR4 2400 MHZ 809083-091 Server RAM لدم - 
1101000383000571 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
قرش شزادرپ  هارمه  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   2400Hz لدم  GB 32 تیفرظ رورس   DDR4 مر الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هوانگ رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33134616-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   44 رورس   رورس مرمر   ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5991499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات بعش  رد  تست  بصن و  هارمهب   SMART ARRAY P420 HPG8 رورس شک  یارب  دنلب  میس  اب   FBWC یرطاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام ناتسا  یعامتجا 

(( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ))
1101050278000011 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  هنایار  رورس  شک   DL380 G8 یرطاب الاک :  مان 

ددع 17 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا لماک  تاصخشم  لاسرا 

4815838173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  راهب  هچوک  شب  نارادساپ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33363088-011  ، 3336353-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33368622-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SMART ARRAY P420  HPG8SMART ARRAY P420  HPG8 رورس   رورس شکشک   یارب   یارب دنلب   دنلب میس   میس اباب     FBWCFBWC  یرطاب یرطاب ناونع : : ناونع 136136

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5991584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طبترم تازیهجت  و  ( QNAP) جیروتسا هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095562000013 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP یتراجت مان   VS 2008 EU لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرد یالاک  حرش  هب  هجوت  اب  ار  یداهنشپ  تمیق  تسیاب  یم  ناگداهنشیپ  اذل  دشاب  یمن  تساوخرد  دروم  تمدخ  انیع  هدش  باختنا  یالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن هئارا  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  رد  هدش 

8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  یرادرهش  اواف  نامزاس  یزکرم ، یرادرهش  نامتخاس  یدازآ ، نادیم  دزی ، دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134914-035  ، 33134900-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136970-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طبترم طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   ( ( QNAPQNAP)) جیروتسا جیروتسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5991635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرطاخ 09182246040 سدنهم  سانشراک  دات  اب  تسویپ  کرادم  قبط  رورس  تاقلعتم  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000599 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرطاخ 09182246040 سدنهم  سانشراک  دات  اب  تسویپ  کرادم  قبط  رورس  تاقلعتم  تازیهجت و  - 

هدنشورف هدهع  هب  لیوحت  هنیزه  ههام  تخادرپ 3 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

تسویپ طیارش  قبط   1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرطاخ 09182246040 سدنهم  سانشراک  دات  اب  تسویپ  کرادم  قبط  رورس  تاقلعتم  تازیهجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لیوحت  هنیزه  ههام  تخادرپ 3 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تاقلعتم   تاقلعتم وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 138138

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

5991771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050239000019 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 64 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  مر 

هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه 
هطوبرم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  غلابم  تخادرپ 

دشاب رادروخرب  ربتعم  یلصا و  یتناراگزا 

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدش5990585 رکذ  تاصخشم  اب   HP DL380 G10 هحفص 99)رورس رورس  ( رورس

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

هدش5990594 رکذ  تاصخشم  اب   HP DL380 G10 هحفص 99)رورس رورس  ( رورس

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

5990602SAS 300GB 6G 15K هصخشم اب   HP DL380-G8 رورس هحفص 99)دراه  رورس  ( رورس

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

هدش5990611 رکذ  تاصخشم  اب   HP DL380 G10 هحفص 99)رورس رورس  ( رورس

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

رورس5990748 هحفص 99)تاعطق  رورس  ( رورس

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

لانرتسکا5990755 کسید  دراه  - هنایار رواپ  هعطق  هظفحم  -DDR2 مر رورس - - هارمه هحفص 99)هنایار  رورس  ( رورس

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

تاقلعتمو5990872 رورس  هحفص 40)کر  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس مرمر   ناونع : : ناونع 139139

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

5990903G9 و HP، G10 یاهرورس یارب  دراه  مر و  تاعطق  هحفص 99)نیمأت  رورس  ( رورس

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

دارگیتناس5990909 هجرد  یترارح 88  یطخ  روتکتد   ) قیرح نالعا  متسیس   LHD لباک رتم   400
شفنب ءاروام  دض  یزلف  تسب  هارمه  هب  ( UL/LISTED

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5990975G10 هحفص 99)رورس رورس  ( رورس

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

ددع5991192 رورس 4  هحفص 99)مر  رورس  ( رورس

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

هتسبرادم5991496 نیبرود  هحفص 71)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5991499SMART ARRAY P420 HPG8 رورس شک  یارب  دنلب  میس  اب   FBWC هحفص 99)یرطاب رورس  ( رورس

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

رورس5991503 دراه  دربراک   Sas هظفحم دروک -  چپ  هکبش  هحفص 40)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

طبترم5991584 تازیهجت  و  ( QNAP) جیروتسا هاگتسد  کی  هحفص 99)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس5991635 تاقلعتم  هحفص 99)تازیهجت و  رورس  ( رورس

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

چیئوس5991682 روتپادآ -  یرازفا -  تخس  یتینما  لوژام   ) تخوس دنمشوه  هناماس  کیژتارتسا  مالقا 
 ...( جیروتسا و سن  کسید  دراه  تروپ -   24

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5991771 تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 99)مر  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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 12 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قباطم  لوژام  شاعترا و  یاهروسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001004 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  کرامناد  هدنزاس  روشک   BRUEL AND KJAER یتراجت مان   VS-068 لدم نف  یشزرل  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/15 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
.دشاب یم  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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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 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

5990364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم لوژام   لوژام وو   شاعترا   شاعترا یاهروسنس   یاهروسنس ناونع : : ناونع 140140

 - - یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تاتساوناولاگ   تاتساوناولاگ وو   تاتسا   تاتسا ویسناتپ   ویسناتپ یمیشورتکلا   یمیشورتکلا هروظنمدنچ   هروظنمدنچ هاگتسد   هاگتسد کیتاموتا -  -  کیتاموتا قرب   قرب دیلک   دیلک هخاش -  -  هخاش قرب  33   قرب گالپ   گالپ ناونع : : ناونع
HRCHRC  قرب قرب زویف   زویف فرصم -  -  فرصم مکمک   پمال   پمال تکاتنک -  -  تکاتنک اباب   یزلف   یزلف یولق   یولق ودود   تراتسا   تراتسا پتسا   پتسا نتاب   نتاب شوپ   شوپ روتکارت -  -  روتکارت تراتسا   تراتسا چوس   چوس لماک   لماک روسنس   روسنس

141141
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یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 9934241  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006714 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 13 نایرج  V 250 ژاتلو  BS1363 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 15 نایرج  V 250 ژاتلو  BS546 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
MOULDEDCAE CIRCUIT-BREAKERS یتراجت مان   CDC176511M5 لدم  A 25 نایرج تدش   V 240-220 ژاتلو تکپماک  کیتاموتا  قرب  دیلک  الاک :  مان 

مارآ راید  نهک  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هوژپهب یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   BHP یتراجت مان  لدم 2064  یهاگشیامزآ  تاتساوناولاگ  تاتسا و  ویسناتپ  یمیشورتکلا  هروظنمدنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ایک وردوخ  ناروآرف  هدنزاس  عجرم   H231 ینف هرامش  روتکارت  تراتسا  چوس  لماک  روسنس  الاک :  مان 
تسد 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تعنص لماکت  یتراجت  مان   V 220 ژاتلو  A 10 نایرج تدش   GXB4-EL8425 لدم هتسب  زاب و  تکاتنک  اب  یزلف  یولق  ود  تراتسا  پتسا  نتاب  شوپ  الاک :  مان 

داژن کاپ  لوسر  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هوکش رون  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  الیآ  یتراجت  مان   w 30 ناوت یباتهم  گنر   SMD یا هناوتسا  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   SIBA هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIBA یتراجت مان  لدم 3010313   A 160 نایرج تدش   V 3/7 ژاتلو  HRC قرب زویف  الاک :  مان 
ایسآ ورتپ  ناریما 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 9934241   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 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
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5990382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BATTERY CHARGER CUMMINS QSK60 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000632 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناتسودنه  هدنزاس  روشک   CUMMINS هدنزاس عجرم  ردنلیس  یتعنص 6  یلزید  روتوم  دربراک   programmed ECU QSK60-G4 لماک روسنس  الاک :  مان 

راس هیاس  تعنص  دیلوت و  یللملا  نیب  هدننک  هضرع 
تس 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تعنص دیدح  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   HSP POWER یتراجت مان   QSK60-G8 لدم  KVA 2500 ناوت ردنلیس  لزید 16  روتوم  الاک :  مان 

دراگراساپ ورین  سراپ 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665085-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5990467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153963 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمگارفاید چوس  لول  روسنس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/12 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BATTERY CHARGER CUMMINS QSK60BATTERY CHARGER CUMMINS QSK60 ناونع : : ناونع 142142

یمگارفاید یمگارفاید چوس   چوس لول   لول روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143

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

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

زا 143 ھحفص 115 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sbw5b42llj8bs?user=37505&ntc=5990382
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5990382?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sx9nsrf4t9knv?user=37505&ntc=5990467
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5990467?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 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

5991105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط  یناشن  شتآ  بآ  رالیپرتاک  پمپ  لزید  رود  لرتنک  تراک  روسنس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101093631004230 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینیسح ربکا  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   NOROTEC یتراجت مان   W.P.B 3000 لدم یناشن  شتآ  بآ  پمپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط  یناشن  شتآ  بآ  رالیپرتاک  پمپ  لزید  رود  لرتنک  تراک  روسنس و   :: 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

33558633-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-146-TE-01R-1628 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5991722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پآ کیپ  نشیربیو  روسنس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ـ  مق هاگورین   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5990156 تسیل  تاصخشم  قباطم  لوژام  شاعترا و  هحفص 112)یاهروسنس  روسنس  ( روسنس

.دشاب .دشاب یمیم   یناریا   یناریا یالاک   یالاک اباب   تیولوا.تسویپ   تیولوا.تسویپ یاضاقت   یاضاقت حرش   حرش قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ بآبآ   رالیپرتاک   رالیپرتاک پمپ   پمپ لزید   لزید رود   رود لرتنک   لرتنک تراک   تراک وو   روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 144144

پآپآ کیپ   کیپ نشیربیو   نشیربیو روسنس   روسنس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 145145
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاتسا5990364 ویسناتپ  یمیشورتکلا  هروظنمدنچ  هاگتسد  کیتاموتا -  قرب  دیلک  هخاش -  قرب 3  گالپ 
پتسا نتاب  شوپ  روتکارت -  تراتسا  چوس  لماک  روسنس  یهاگشیامزآ -  تاتساوناولاگ  و 

HRC قرب زویف  فرصم -  مک  پمال  تکاتنک -  اب  یزلف  یولق  ود  تراتسا 

هحفص 112) روسنس  ( روسنس

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

5990382BATTERY CHARGER CUMMINS QSK60(112 هحفص روسنس  ( روسنس

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

یمگارفاید5990467 چوس  لول  روسنس  هحفص 112)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

یاضاقت5991105 حرش  قبط  یناشن  شتآ  بآ  رالیپرتاک  پمپ  لزید  رود  لرتنک  تراک  روسنس و 
.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ 

هحفص 112) روسنس  ( روسنس

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

پآ5991722 کیپ  نشیربیو  روسنس  هحفص 112)نیمات  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5990406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  چیئوس  سراپ   EDF یاهدیلک یکدی  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000356 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  چیئوس  سراپ   EDF یاهدیلک یکدی  مزاول  دیرخ  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هچنانچ .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  انمض  .دامرف  لصاح  سامت  یبوقعی  یاقآ  هرامش 09177126895  اب  افطل  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  مورحم  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تالماعم  هیلک  رد  روضح  زا  هام  شش  تدم  هب  دهد  فارصنا  راک  ماجنا  زا  مالعتسا  هدنرب 

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

32142312-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط چیئوس   چیئوس سراپ   سراپ   EDFEDF  یاهدیلک یاهدیلک یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 146146

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

instrument devices, limit switch- stahl تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004824 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   LS-06 لدم یسیطانغم  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لودج ساسارب  هدرک و  هعجارم  تسویپ  لودج  هب  یلام  ینف و  تاداهنشی   ÷ یراذگراب یارب  تسا و  هباشم  دشاب و  یمن  یلصا  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  داتس  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دینک .  یراذگ  تمیق  فیدر  هب  فیدر  تسویپ و 

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

83763185-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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 10 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5990551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

instrument devices ,  limit switch-  s tahlinstrument devices ,  limit switch-  s tahl ناونع : : ناونع 147147

لفق لفق دربراک   دربراک یجنرب   یجنرب   7070 MMMM  یپوت یپوت شرب -  -  شرب گنس   گنس هحفص   هحفص یبوچ -  -  یبوچ برد   برد هریگتسد   هریگتسد یچیئوس -  -  یچیئوس لفق   لفق  -  - 100100 x220  cmx220  cm  داعبا داعبا یبوچ   یبوچ ردرد   ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشابیم هزور  تخادرپ 60  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09123996352 یگنهامه

تسا یرورض  تسویپ  لیاف  هدهاشم  روتکاف  شیپ  رودص  تهج 
1101096102001012 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تکاس یلع  هدننک  هضرع  عجرم   100x220 cm داعبا یبوچ  رد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

اتلد یتراجت  مان  لدم 041  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
نافر هدننک  هضرع  عجرم  لدم 6229  کاماز  یبوچ  برد  هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

دنهس رازبا  ردص  هدننک  هضرع  عجرم   ROCKY یتراجت مان   C24 RBF لدم  230x3x22 شرب گنس  هحفص  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
یبارت هلا  یلو  هدننک  هضرع  عجرم  سوماد  یتراجت  مان   10x25x35 mm زیاس لفق  دربراک  یجنرب   70MM یپوت الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

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

1401/09/16 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

چیئوس  :: 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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نیارفسا یتعنص  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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5990613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف 09157169285  - Geared limit switch DGS G4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135  88841182- دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام 2 هیوست - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه 

1101001469001098 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XCKJ10559 لدم یا  هلیم  مرها  اب  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف 09157169285  - Geared limit switch DGS G4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135  88841182- دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام 2 هیوست - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 10  هب  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش سوبوتا  نیگن  دیلک و  هعومجم  فیدر  تسیب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکاتنک کی  تلاح  ود  یراشف  دیلک  تلو و  تکاتنک 24  ود  هتلاح  ود  دیلک  عاونا 

سوبوتا یوردوخ  تهج  سکبریگ و ...  نیگن  اهبرد  نیگن  ییانشور  نیگن  روتوم ، زمرت  نیگن  اه  غارچ  چیئوس  نیگن  عاونا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02126103154 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یایا هلیم   هلیم مرها   مرها اباب   چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 149149

سوبوتا سوبوتا نیگن   نیگن وو   دیلک   دیلک هعومجم   هعومجم فیدر   فیدر تسیب   تسیب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 150150

روتارنژ روتارنژ لزید   لزید مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5990926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتارنژ لزید  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000810 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هاوگ هدننک  هضرع  عجرم   CORUS HYUNDAI سوب ینیم  تخوس  متسیس  شوگ  هس  لیئوزاگ  پمپ  الاک :  مان 

تس 6 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم  هه  گناچ  تناو  ینیم  تخوس  متسیس  لماک  شکاوه  الاک :  مان 
تسد 6 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   ZX نیباک ود  ارپاک  تناو  نیزنب  رتلیف  هعطق  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

وردوخ ناریدم  شورف  زا  سپ  تامدخ  شورف و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   X33 یرچ یراوس  هدننک  کنخ  متسیس  لماک  روتایدار  الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم  ادزم  هدنزاس  عجرم  پیت 1و2  ادزم 2  تراتسا  لماک  چیئوس  الاک :  مان 

تس 6 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 ونر مانید  یکدی  لماک  روتارنژ  الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
شیوپ هزاس  هدننک  هضرع  عجرم   mux دنمس وردوخ   LOW SPEED سکلپ یتلام  رپمآ  ولج  لماک  رگناشن  الاک :  مان 

تس 6 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

شیوپ هزاس  هدننک  هضرع  عجرم  اند  وردوخ   HIGH SPEED سکلپ یتلام   ICN1 رپمآ ولج  لماک  رگناشن  الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
شیوپ هزاس  هدننک  هضرع  عجرم  ابیت  وردوخ   HIGH SPEED سکلپ یتلام   ICN2 رپمآ ولج  لماک  رگناشن  الاک :  مان 

تس 6 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

روباشین ورشیپ  تراپ  سیفن  هدننک  هضرع  عجرم  وژپ 405  سراپ و  وژپ   xu7 لدم مانید  لماک  نک  تفس  همست  الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

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

(، ءاضما رهم و  اب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد  .تسا  حیحص  تمیق  داهنشیپ  مرف  قبط  الاکره  شرامش  دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق 

.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا 

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

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تمیق5990377 مالعتسا  مرف  دشاب -  یم  یروص  دکناریا  تسویپ –  لیاف  اب  قباطم  وکسیس  چوس 
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت  زا  سپ  تسویپ 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5990406 قبط  چیئوس  سراپ   EDF یاهدیلک یکدی  مزاول  هحفص 117)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

5990428instrument devices, limit switch- stahl(117 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش5990473 هحفص 40)رتور  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5990546  KVM(71 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5990551 - شرب گنس  هحفص  یبوچ -  برد  هریگتسد  یچیئوس -  لفق   - 100x220 cm داعبا یبوچ  رد 
لفق دربراک  یجنرب   70MM یپوت

هحفص 117) چیئوس  ( چیئوس

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

یا5990613 هلیم  مرها  اب  چیئوس  هحفص 117)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

حرش و5990630 قبط  انیع  دیرخ  -C9200L-48P-4G-E چوس C9200L-24P-4G-Eو  چوس
تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  - اضاقت تسویپ  تاررقم 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس5990751 لوژام  هحفص 40)چیئوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نرتسو5990753 تیابارت  دراه 8  هکبش و  چیئوس  ، NVR هاگتسد هتسب ، رادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوبوتا5990785 نیگن  دیلک و  هعومجم  فیدر  تسیب  هحفص 117)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

5990895DCS_ هکبش جیروتسا  لاوریاف و  زاین  دروم  هحفص 40)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتارنژ5990926 لزید  هحفص 117)مزاول  چیئوس  ( چیئوس

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

ریواصت5990990 طبض  هاگتسد  هتسب و  رادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5991080Loop AM3440A زیهجت هحفص 40)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

...و5991224 یرومم  شلف  , درک چپ  , چیئوس  ) یرازفا تخس  تازیهجت  هحفص 9)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چیئوس5991682 روتپادآ -  یرازفا -  تخس  یتینما  لوژام   ) تخوس دنمشوه  هناماس  کیژتارتسا  مالقا 
 ...( جیروتسا و سن  کسید  دراه  تروپ -   24

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب تاعطق  ملق   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  یلامو  ینف  داهنشیپو  هشقنو  گولاتاکو  تیش  اتید  هئارا 

1101092288004190 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

امد دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
لپوکومرت الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
راشف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22308-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5990298DLINK-CISCO POE چوس ددع  دادعت 14  هحفص 9)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

.تسا .تسا یمازلا   یمازلا داتس   داتس هناماس   هناماس ردرد   یلامو   یلامو ینف   ینف داهنشیپو   داهنشیپو هشقنو   هشقنو گولاتاکو   گولاتاکو تیش   تیش اتید   اتید هئارا   هئارا یقرب   یقرب تاعطق   تاعطق ملق   ملق   44 ناونع : : ناونع 152152
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تاتسا5990364 ویسناتپ  یمیشورتکلا  هروظنمدنچ  هاگتسد  کیتاموتا -  قرب  دیلک  هخاش -  قرب 3  گالپ 
پتسا نتاب  شوپ  روتکارت -  تراتسا  چوس  لماک  روسنس  یهاگشیامزآ -  تاتساوناولاگ  و 

HRC قرب زویف  فرصم -  مک  پمال  تکاتنک -  اب  یزلف  یولق  ود  تراتسا 

هحفص 112) روسنس  ( روسنس

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

تمیق5990377 مالعتسا  مرف  دشاب -  یم  یروص  دکناریا  تسویپ –  لیاف  اب  قباطم  وکسیس  چوس 
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت  زا  سپ  تسویپ 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

داتس5990411 هناماس  رد  یلامو  ینف  داهنشیپو  هشقنو  گولاتاکو  تیش  اتید  هئارا  یقرب  تاعطق  ملق   4
.تسا یمازلا 

هحفص 123) چوس  ( چوس

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

یمگارفاید5990467 چوس  لول  روسنس  هحفص 112)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

حرش و5990630 قبط  انیع  دیرخ  -C9200L-48P-4G-E چوس C9200L-24P-4G-Eو  چوس
تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  - اضاقت تسویپ  تاررقم 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

مالعتسادانسا5990984 ساسارب   CTC زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  27 هحفص 40)دیرخ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

2000094939000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5991525 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهش  هناخدصر  گنیپموئدیو  یلیمکت  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هبتر 4 - main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - 1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هبتر 4 - main frame ریغ یاه  هنایار  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - 2

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

هبتر 3 ینابیتشپ - تامدخ  - کیتامروفنا - ناراکنامیپ - 5
هبتر نودب  یریوصت - یتوص و  یاه  هاگتسد  - ناگدنشورف - 6

هبتر نودب  ناینب - شناد  هناروآون و  ناگدنشورف - - 7
هبتر  نودب  یا - هنایار  یرادا و  یاه  نیشام  ناگدنشورف - - 8

23,080,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,154,000,000 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   - 05131296561 ینف : سانشراک 

:: 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

چیئوس5990546  KVM(71 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تکرش5990692 لیوحت  لحم  هباشم  دک  ناریا  ددع  یتراظن 3  نیبرود   AVONIC C M 60 IP U
موز لاکیتپا   20X یاراد ناریا  زاگ  لاقتنا 

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5990828 حرش  قبط  یزادنا  هارو  بصن  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 71)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چنیا5990836 سالپ 55  یج  ید  یا  لا  دنمشوه  هحفص 60)نویزیولت  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تسویپ5990977 حرش  قبط  یزادنا  هارو  بصن  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 71)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرهش یرهش هناخدصر   هناخدصر گنیپموئدیو   گنیپموئدیو یلیمکت   یلیمکت تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 153153

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

گنیپموئدیو5991525 یلیمکت  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یرهش هناخدصر 

هحفص 124) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

53-09-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  جنپ  زور  تعاس 19  یلا   1401/09/08

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات  رثکادح   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  تباث  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دادعت 500  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همان  تنامض  تروص  هب  لایر  لداعم 9/500/000/000  هصقانم  رد  تکرش  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

42601320 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لخاد لخاد دیلوت   دیلوت تباث   تباث یتایح   یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد   500500 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: 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   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5990083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا  IRC دکو IMD- هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  گنیروتینام  لاتف  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000081 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
روشک  PHILIPS MEDICAL SYSTEMS هدنزاس عجرم   PHILIPS یتراجت مان  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  دربراک   M2736A Avalon US بورپ الاک :  مان 

انیس شرتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

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

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ارمهب  زور  ات 3  رثکادح  الاک  لیوحت  - یمازلا  IMD روتکاف و شیپ  قاصلا   - مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمازلا یمازلا   IRCIRC دکو دکو IMDIMD-- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 155155

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا  IRC دکو IMD- هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  گنیروتینام  لاتف  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000224 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ایشرپ پات   m 3 ضرع نلیپورپ  یلپ  رتسا و  یلپ  یتیربک  تفاب  یب  تکوم  الاک :  مان 

عبرم رتم  61 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

یرقاب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  اینرپ  هدنزاس  عجرم  اینرپ  یتراجت  مان   1x1 m داعبا هداس  لدم  ناتک  سنج  اربز  هدرپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ارمهب  زور  ات 3  رثکادح  الاک  لیوحت  - یمازلا  IMD روتکاف و شیپ  قاصلا   - مزال یاهزوجم 

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503414-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمازلا یمازلا   IRCIRC دکو دکو IMDIMD-- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 156156

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5990101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام  , رتنیرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000896 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبجر الیل  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 1102  یگنر  لاتیجید  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

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

ناونع چیه  هب  هباشم  سنج.هدش  هتساوخ  یاه  یتناراگ  اب  دوش  یم  هتفرگ  لیوحت  الاک  همیمض  لیاف  تساوخرد  قبط  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یمن  لوبق  لباق 

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( صاخ یماهس   ) ناجریس کراپ  رهگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/55/ع یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 17   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس کراپ  رهگ  یرگشدرگ  هدکهد  رد  یتماقا  عمتجم  ناروتسر  هریزج و  ناروتسر  زاین  دروم  یگنر  یاهروتینام  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هب لایر  نیمضت 2.000.000.000  غلبم  .تسا  راتخم  ییاعدا  تراسخ  ناربج  تیلوئسم و  هنوگره  نودب  تاداهنشیپ  هیلک  لوبق  در و  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  یکناب -  متسیس  رد  هدش  تبث  ناجریس  کراپ  رهگ  تکرش  هجو  رد  یدایص  کچ  تروص 

کراپ رهگ  یرگشدرگ  هدکهد  یقوقح  دحاو  زاریش ، ناجریس -  روحم  هداج  رتمولیک 20  ناجریس  دانسا  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

ات 19 تعاس 14  زا  یدابآ  رهش  یاقآ   09132458264 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: monaghese@goharpark.irسکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام رتنیرپ ,  ,  رتنیرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157

یگنر یگنر یاهروتینام   یاهروتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 158158
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ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 10  هب  یهگا  راشتنا  زا  سپ   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5990240 :: هرازه هرازه :: 1401/10/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجر  دیهش  تفن  رابنا  رد  بآ  موف و  روتینام  تج  بصنو  لای  رتم  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  24/487/545/225 درواررب : 

لایر  1/230/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

82-33513081-076 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5990366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یج لا   34WP65C-B روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000613 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk430 hb لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هدادرثا  بیترت  تساوخرد  هباشم  طورشم و  صقان و  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  داتس  هناماس  رد  دنرب  ندومن  صخشم  شورف و  روتکاف  شیپ  قاصلا 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن رابنا   رابنا ردرد   بآبآ   وو   موف   موف روتینام   روتینام تجتج   بصن   بصن وو   لایرتم   لایرتم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 159159

یجیج لالا     3434WP65C-BWP65C-B روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 160160
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نانمس ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 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

5990384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  روتینام  هاگتسد  یرادیرخ 90 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ( pc  ) پاتکسد هاگتسد  یرادیرخ 19 

1101005475000003 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2050T لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 90 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
یجان هعسوت  شهوژپ و  هدننک  هضرع  عجرم   NAJI یتراجت مان   LUXE لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 19 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  هاگتسد  یتناراگ  تدم  -

3519645755 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط  یعامتجا  نیمات  نامتخاس  سدق -  راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33363584-023  ، 33363601-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363600-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ( ( pcpc  ) ) پاتکسد پاتکسد هاگتسد   هاگتسد   1919 یرادیرخ   یرادیرخ تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد 9090 یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 16 116 1

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

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

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

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

5990913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم الاک  دک  دینک  تقد   ) تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  نویزیولت  ریواصت  لاقتنا  طبار  گنیروتینام  متسیس  پوکسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینامیلس سدنهم  سامت 09133251174  ( دشابیم

1101092834000210 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

ییاط زیهجت  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   OPTIKA یتراجت مان   B-383PLI لدم یمشچ  هس  لاکیدمویب  پوکسورکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

سامت ( دشابیم هباشم  الاک  دک  دینک  تقد   ) تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  نویزیولت  ریواصت  لاقتنا  طبار  گنیروتینام  متسیس  پوکسورکیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینامیلس سدنهم   09133251174

8174673461 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37929070-031  ، 36688466-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36688597-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویزیولت نویزیولت ریواصت   ریواصت لاقتنا   لاقتنا طبار   طبار گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 162162
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5991046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینف تاصخشم  یتسویپ و  مالعتسا  مرف  قبط  یراوید  هیاپ  اب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد 

1101005896000061 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم و  رد  لیوحت 

دشابیم یمازلا  هدش  لیمکت  یاه  مرف  یراذگراب  یتسویپ و  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  ندومن  لیمکت 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5991096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم وو   یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط یراوید   یراوید هیاپ   هیاپ اباب   یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 163163

فارگویدراکورتکلا فارگویدراکورتکلا ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 164164

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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فارگویدراکورتکلا ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000238 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   2500x110 mm داعبا ینوفلس  هتسب  بلق  راون  تنیرپ  دربراک  فارگویدراکورتکلا  یلور  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط 
هتسب 300 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   63x2500 mm داعبا یلور  ینوفلس 5  هتسب  بلق  راون  تنیرپ  ادوکوف  فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط 
هتسب 20 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   151x2500 mm داعبا یلور  ینوفلس 5  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   Fc1400 تنویاب گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع 
هتسب 150 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   110x140 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ  ندوک  نوهین  فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   152x90 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   BAO کیژولانآ گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک 
ددع 300 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   110x140 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   Fx7202 Op222TE ادوکوف فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 150 دادعت : 

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

*** دوش لاسرا  الاک  شرامش  دحاو  بسحرب  یف  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 10 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: 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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5991101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ .تسویپ حرش   حرش هبهب   ییایمیش   ییایمیش داوم   داوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 165165

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

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

زا 143 ھحفص 134 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e4l9rh6tyvbd5?user=37505&ntc=5991096
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5991096?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


.تسویپ حرش  هب  ییایمیش  داوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003007000347 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نالیگ  شکتسد  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  نالیگ  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب  گرزب  زیاس  خن 10  هرمن  اب  یخن  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

نالیگ شکتسد 
هتسب 36 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نایح سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  ردوپ  تیفلوس  یباتم  میدس  الاک :  مان 

مرگولیک 2100 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

دیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  شوپ  ناتسزوخ  راک  سابل  کاشوپ و  دیلوت  ینواعت  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب  زیاس 54-44  یناراب  راک  سابل  الاک :  مان 
شوپ ناتسزوخ  راک  سابل  کاشوپ و 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

هوک داوس  گنسهوک  شفک  تعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یزرواشک  زیاس 35_43   PVC هنادرم همکچ  الاک :  مان 
تفج 6 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
یردشوه هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   OXY یتراجت مان  لدم 1-50-220   CFM 400 تیفرظ لیوک  نف  دربراک  اوه  هدنمد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

ایرآ دنهس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SISICO یتراجت مان   FFM لدم یناشن  شتآ  موف  ششاپ  روتینام  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
هنس نیراک  یتامدخ  یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   L زیاس بآ  دض  یناراب  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

یلزنا دازآ  هقطنم  داگراساپ  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  زیاس 46-40  تلابشا  مرچ  سنج  راک  ینمیا  شفک  الاک :  مان 
تفج 10 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشوپ  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   S-6XL زیاس اناتناس  هنادرم  نشپاک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

سراپ نازاس  رلک  یئایمیش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  دصرد  کیروفلوس 98 دیسا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  ینت  دصرد  صولخ 98 دیسا  کیروفلوس  الاک :  مان 
نت 40000 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه سامت  هرامش  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  .دشاب  یم  تسویپ  هب  دیرخ  تسیل  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09120361840

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88668753-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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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یقرش ناجیابرذآ  یزرواشک  کناب   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5991148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  مرف  رد  جردنم  تاصخشم  حرشب  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001170000015 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ مالعتسا  مرف  رد  جردنم  تاصخشم  حرشب  روتینام  دیرخ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  30 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یراذگراب  هناماس  رد  یزیراو  شیف  ریوصت  هارمه  هب  اضما و  رهم و  لیمکت  ار  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136956773 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  نامزاس  یوربور  سردم  نابایخ  یناقاخ  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35264128-041  ، 35258344-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35250988-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5991411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  یاراد  تخاس 1401و   . تسویپ لیاف  نیع  یناریا  چنیا  ید 24 یا  لا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005537000019 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XK2410H لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   . دابآ مرخ  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815837459 یتسپ :  دک  کالپ 990 ،  ( قباس یرمرادناژ   ) سیلپ نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352523-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352046-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 166166

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد وو   140 1140 1 تخاس   تخاس  . . تسویپ تسویپ لیاف   لیاف نیع   نیع یناریا   یناریا چنیا   چنیا یدید  2424 یایا   لالا   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 167167

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

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

5991447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091128000098 زاین :  هرامش 

باراد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

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

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هناماس  رد  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  تاصخشم 

دیهد رارق  هناماس  رد  یباختنا  یالاک  لباقم  رد  ار  نآ  لک  تمیق  دینک و  تسویپ  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  افطل 
دینک یراذگراب  اددجم  هدرک و  اضما  رهم و  ار  هدش  تسویپ  طیارش  لیاف  افطل 

7481917793 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  نابایخ  باراد - باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53540011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53543791-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 168168

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

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

زا 143 ھحفص 137 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9qcy43c4uvaxw?user=37505&ntc=5991447
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5991447?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزرواشک کناب  بعش  تیریدم   :: 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 07 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5991541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004110000114 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
چنیا روتینام 20 - 

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

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

یراد الاک  - دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   - دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ددرک -  هبساحم  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ضیوعت  تنامض 

7914954649 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هارراهچ  شبن  رصان -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345760-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5991588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  یناریا  روتینام  هاگتسد  هیهت 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005432000032 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لدم و دنرب و  جرد  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ  طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  یناریا  روتینام  هاگتسد  هیهت 10  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  یمازلا  یتناراگ 

8133775711 یتسپ :  دک  دابآ ،  سابع  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337621-031  ، 32351558-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32361791-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا 2020 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 169169

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یناریا   یناریا روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   1010 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 170170
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5991630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لاسرا  هنیزه  هباشم  دک  ناریا  ههام  ود  تخادرپ   irc دک یاراد  ددع  لماک 20 تس   B9 زربلا روتینامرتم  یسکا  سلاپ  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف

1101091684000951 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   ECG لدم یتایح  مئالع  روتینام  لباک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  هباشم  دک  ناریا  ههام  ود  تخادرپ   irc دک یاراد  ددع  لماک 20 تس   B9 زربلا روتینامرتم  یسکا  سلاپ  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لخاد5989980 دیلوت  تباث  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دادعت 500  هحفص 126)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یمازلا5990083  IRC دکو IMD- هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  گنیروتینام  لاتف  هحفص 126)پورپ  روتینام  ( روتینام

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

یمازلا5990086  IRC دکو IMD- هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  گنیروتینام  لاتف  هحفص 126)پورپ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5990101 رتنیرپ ,  هحفص 126)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یگنر5990102 یاهروتینام  هحفص 126)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تفن5990240 رابنا  رد  بآ  موف و  روتینام  تج  بصن  لایرتم و  هحفص 126)هیهت  روتینام  ( روتینام

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

یج5990366 لا   34WP65C-B هحفص 126)روتینام روتینام  ( روتینام

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

پاتکسد5990384 هاگتسد  یرادیرخ 19  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  روتینام  هاگتسد  یرادیرخ 90
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ( pc)

هحفص 126) روتینام  ( روتینام

ددع ددع 2020 لماک   لماک تستس     B9B9  زربلا زربلا روتینامرتم   روتینامرتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ لباک   لباک ناونع : : ناونع 171171
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یطیحم5990385 طیارش  گنیروتینام  مرفتلپ  دشاب  یم  هباشم  دک  هحفص 30)ناریا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نویزیولت5990913 ریواصت  لاقتنا  طبار  گنیروتینام  متسیس  هحفص 126)پوکسورکیم  روتینام  ( روتینام

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

مالعتسا5991046 مرف  قبط  یراوید  هیاپ  اب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  دشابیم  هباشم  دکناریا 
ینف تاصخشم  یتسویپ و 

هحفص 126) روتینام  ( روتینام

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

فارگویدراکورتکلا5991096 هحفص 126)ذغاک  روتینام  ( روتینام

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

.تسویپ5991101 حرش  هب  ییایمیش  داوم  هحفص 126)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5991148 هحفص 126)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

ربتعم5991411 یتناراگ  یاراد  تخاس 1401و   . تسویپ لیاف  نیع  یناریا  چنیا  ید 24 یا  لا  هحفص 126)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5991447 قباطم  هحفص 126)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

چنیا5991541 هحفص 126)روتینام 20 روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5991588 طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  یناریا  روتینام  هاگتسد  هحفص 126)هیهت 10  روتینام  ( روتینام

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

ددع5991630 لماک 20 تس   B9 زربلا روتینامرتم  یسکا  سلاپ  هحفص 126)لباک  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

هتسبرادم5990544 نیبرود  هیاپ  ینتب - هتخاس  شیپ  نویسادنوف  هحفص 71)هیاپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5990828 حرش  قبط  یزادنا  هارو  بصن  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 71)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5990977 حرش  قبط  یزادنا  هارو  بصن  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 71)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5991496 نیبرود  هحفص 71)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یا هفرح  ینف و  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 13 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5991389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجوت تسویپ  تسیل  تاحیضوت  هب  تسویپ  تسیل  قبط  یا  هنایار  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  راک  هب  طوبرم  راک  مزاول  تالارازبا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن

1101010001000084 زاین :  هرامش 
یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   TOSAN یتراجت مان  نیچ  هدنزاس  روشک   JINHUA HONGJU TOOLS CO هدنزاس عجرم   SCX 2013 لدم یژراش  یقرب  یتشوگ  چیپ  الاک :  مان 
نسوت قاری  رازبا  هدننک 

هاگتسد 1425 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن هجوت  تسویپ  تسیل  تاحیضوت  هب  تسویپ  تسیل  قبط  یا  هنایار  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  راک  هب  طوبرم  راک  مزاول  تالارازبا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قرب5989996 تعنص  یصصخت  یرازفا  مرن  یاه  سیورس  ( شیاپ ) ینابیتشپ لوا  هیال  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5990250HSM هاگتسد  Backup SafeNet تراک هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ریز5990256 نیمات  حرط  تهج  یرهش  ینارسوبوتا  ناگوان  رد  کینورتکلا  تراک  طیلب  حرط  یارجا 
AF و AVL هژورپ یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  تخاس و 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سالپ5990354 هربراک  مور 400  یاکسا  هحفص 16)نشیکیلپا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5990607FortiWeb 400E (FWB-400E) -Online License FWB-400E for 1 Year:(FC-10-
(W04HE-934-02-12

هحفص 71) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهم و5990700 کرادم  هیلک   Corporate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب 
.ددرگ تسویپ  هدش  اضما 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یژراش یژراش یقرب   یقرب یتشوگ   یتشوگ چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 172172

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 " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5990818، هباشم یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  یرامآ  عماج  رازفا  مرن  هخسن  کی 
.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب  دنربرکذ و 

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شیوداپ5990838 سوریو  هحفص 16)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5990911Antivirus Kaspersky Endpoint Detection and یکسرپسک سوریو  یتنآ  دیرخ 
Response Optimum

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5991010 - رازفا مرن  رازفا -  تخس  یاه :  هنیمز  رد  ناگدننک  دیلوت  ناراکنامیپ و  ییاسانش  ناوخارف 
یاهروت تاغیلبت -  پاچ و  نویساروکد -  تاسیسات -  یتارباخم -  تازیهجت  هکبش -  تنرتنیا و 

 ... یراودا و تانیاعم  تامدخ  اذغ -  خبط  باهذ -  بایا و  ورین -  نیمات  یتحایس - 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناراکهار5991062 یرادا  - یلام یاهرازفا  مرن  ههام  هحفص 40)ینابیتشپ 16  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5991305 لیاف  قباطم  لرتنک  سسکا  بصن  هحفص 16)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یژراش5991389 یقرب  یتشوگ  هحفص 141)چیپ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

بو5991442 تحت  رازفا  مرن  هحفص 16)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5991554 حرش  قبط  رازفا  مرن  هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینف5991739 تاصخشم  اب   EDR-Endpoint detection Response سوریو یتنآ  رازفا  مرن  دیرخ 
 ... ربمان و تراپ  اب  هربراک   350

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

نامتخاس5990295 یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ،  هحفص 14)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تراظن5990297 هناماس  شزومآ  لیوحت  تست و  یزادنا ، هار  بصن و  لقن ، لمح و  زیهجت ، نیمات ،
یریوصت

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5990712 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، هیهت ، هحفص 71)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5991683 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 14)دیرخ  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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