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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 رذآ   رذآ   88 هبنش   هبنش هسهس   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   170هکس ,330 , 000170 ,330 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما355,080355,080رالد تاراما مهرد   97,50097,500مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   162هکس ,520 , 000162 ,520 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   241رالد , 2 00241 ,2 سیئوس00 سیئوس کنارف   377,300377,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 93,000هکس , 00093,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع267,700267,700رالد ناتسبرع لایر   95,59095,590لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 63,000هکس , 00063,000 , وروی000 371وروی ,420371 ژورن420, ژورن نورک   36,00036نورک ,000

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا15,295,00015,295,000یالط سیلگنا دنوپ   431دنوپ , 000431 , نپاژ000 نپاژ نینی   دصکی   259,450259,450دصکی

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
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 150150))
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( یهگآ دادعت 21  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 44  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 73

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 73

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 81

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 89

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 3  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( 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 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( 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 20  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

( یهگآ دادعت 13  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 7  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 128

( یهگآ دادعت 15  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 130

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 140

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 141

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 143
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنجریب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005361000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  دانسا  رد  تسویپ  تامدخ  حرش  طیارش و  قباطم  دنجریب  یرادرهش  ود  هقطنم  حطس  کالما  هیلک  یزیمم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

www.pgsoc.ir :: عبنم :: 1401/09/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنک راذگاو  طیارش  دجاو  هدننک  نیمأت  هب  یاهلحرم  ود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار   SIP لکتورپ اب  هکبش  تحت  نفلت  طخ  سنسیال  نیمأت 620  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 2000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 2/000/000/000  غلبم 

، ییافک دوخ  راولب  تفن ، نادیم  تفن ، تعنص  راولب  ریمخ ، ردنب  هب  سابعردنب  روحم  رتمولیک 13  سابعردنب ، هصقانم : یداهنشیپ  هتسب  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
.اهدادرارق یقوقح و  روما  سراف ، جیلخ  هراتس  تفن  تکرش 

-076-076-31313131 راگنرود : یلخاد 2597 ،  076-31310000  : :: نفلت نفلت
31313357

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Legal@pgsoc.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هصقانم هصقانم دانسا   دانسا ردرد   تسویپ   تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم دنجریب   دنجریب یرادرهش   یرادرهش ودود   هقطنم   هقطنم حطس   حطس کالما   کالما هیلک   هیلک یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع 11

S IPSIP لکتورپ   لکتورپ اباب   هکبش   هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت طخطخ   سنسیال   سنسیال   620620 نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 22
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/029/ پ.ع.م  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا  یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  یبونج  سراپ  یزاگ  تاناعیم  هنایاپ  زایندروم  ینابیتشپ  یمومع و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنایاپ نانکراک  یاذغ  هدعو  راهچ  رس و  خبط و  هیهت  لماش  یبونج  سراپ  یزاگ  تاناعیم  هنایاپ  زاین  دروم  ینابیتشپ  یمومع و  تامدخ  ماجنا  تامدخ  رصتخم  حرش 

یرازفا و تخس  تامدخ  هناخ  رادبآ  تامدخ  ماجنا  یرادا -  نامتخاس  اهارسنامهم و  تشادهگن  یرادقاتا و   ، تافیظنت تامدخ  ماجنا  یبونج  سراپ  یزاگ  تاناعیم 
نیشام تامدخ  نانکراک  هاگتحارتسا  ناسر  مایپ  تارباخم  زکرم  تامدخ  ماجنا  الاک -  روما  تاکرادت و  تامدخ  ماجنا  ترفاسم -  روما  یرادا و  تامدخ  یرازفا  مرن 

یزاگ تاناعیم  هنایاپ  یربارت  تامدخ  ماجنا  یبونج -  سراپ  یزاگ  تاناعیم  هنایاپ  تارادا  هرمزور  تاریمعت  ماجنا  زبس -  یاضف  تشادهگن  یرگ  یشنم  سیون و 
نایاش یبونج  سراپ  یزاگ  تاناعیم  هنایاپ  یتعنص  تاسیسأت  رد  عقاو  ایرد  یکشخ و  رد  دوجوم  تاسیسات  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  هیلک  ماجنا  یبونج  سراپ 

لایر  1/417/518/946/454 دروارب :

یسمش  هام   24 تامدخ :  ماجنا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روما  ( 3 دک (  یرادهگن  ریمعت و  ( 2  ) دک لقن ،  لمح و   ( 1 دک (  صوصخ  رد  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ربتعم  تیحالص  دات  قدصم  همانیهاوگ  هئارا 

زبس یاضف  تامدخ  یرادهگن و  ( 5  ) دک یمومع و  تامدخ  ( 14  ) دک ، ناروتسر هناخزپشآ و 

کالپ 11 متفه ) ناتسین ) یروس  تجح  دیهش  نابایخ  دیفس -  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

0211456 :: نفلت :: .www.setadiran.ir- WWW. SHANA.irنفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.IOTCO.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

( لوا تبون   ) هصقانم یجنس و  ناوت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا کناب  داجیا  تابلاطم و  ضراوع ، لوصو  یناگیاب و  یهدناماس  تاثدحتسم ،  فانصا و  کالما ،  یزیمم  هشقن ، یناسر  زورب  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش   GIS ییایفارغج

لایر  رابتعا 500.000.000.000  غلبم 
هام هژورپ 36  یارجا  تدم 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  هصقانم  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 ( ( یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هبهب   عوجر   عوجر زایندروم (  (  زایندروم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یمومع   یمومع تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 33

وو تابلاطم   تابلاطم ضراوع ، ، ضراوع لوصو   لوصو وو   یناگیاب   یناگیاب یهدناماس   یهدناماس تاثدحتسم ،  ،  تاثدحتسم وو   فانصا   فانصا کالما ،  ،  کالما یزیمم   یزیمم هشقن ، ، هشقن یناسر   یناسر زورب   زورب هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
رهش رهش   GISGIS ییایفارغج   ییایفارغج تاعالطا   تاعالطا کناب   کناب داجیا   داجیا

44
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تبث5995935 ناوخ  کالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
روتکژورپ هارمه  هب  تعرس  تافلخت  ددرت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددرت5997187 تبث  ناوخکالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
روتکژورپ هارمه  هب  تعرس  تافلخت  و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/09/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F:PROG.LOGIC CONTROL SYS دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20/470/000/000 دروارب : 

لایر  1/023/500/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک تامدخ  هرادا  مراهچ -  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

6471-07731316448 :: نفلت :: www.setadiran.ir - WWW.SPGC.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

PROG.LOGIC CONTROL SYSPROG.LOGIC CONTROL SYS دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55
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دهشم بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/08  زا   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997653 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDMI لباک نویزیولت و  رلرتنک   ، یزادنا هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرب تازیهجت  مزاول و  دیرخ 

 - یکناب هدش  نیمضت  کچ  ای  تلود  یمالسا  یلام  قاروا  ای  یهگا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تاصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

دهشم بالضاف  بآ و  تکرش  هناخریبد  نیطسلف 26 ،  نیطسلف ،  نابایخ  دهشم ،  : تاصقانم تاکاپ  میلست  لحم   :: سردآ سردآ

05137008149 :: نفلت :: http://iets.mporg.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

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

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

2001096783000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5997661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F PRO.LOGIC CONTROL SYS دیرخ یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

 55.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

مراهچ هاگشیالاپ  - هیولسع ناتسرهش  - رهشوب ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرب یقرب تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ  -  - HDMIHDMI لباک   لباک وو   نویزیولت   نویزیولت رلرتنک ،  ،  رلرتنک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 66

P/F PRO.LOGIC CONTROL SYSP/F PRO.LOGIC CONTROL SYS نیمات   نیمات یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 77
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FR-CO-37/00 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16:00   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16:00   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996153 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9:30   - 1401/09/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  27,257,457,400 هژورپ : ماجنا  تهج  هتفرگ  تروص  دروآرب 

لایر  1,460,000,000: هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

قاتا 215 لوا  هقبط  هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ  نادیم  هاشنامرک  سردآ   :: سردآ سردآ

8241030 :: نفلت :: WWW.NIGC-KSh.ir www.gas-ksh.irنفلت تیاسبو تیاسبو

8241050 :: 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

کباب رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005616000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997179 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآ  ینمیا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  کبابرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یناشن  شتآ  ینمیا  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
40,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

ددرگ  هرامش  خیرات و  یرادرهش  هناخریبد  رد  لاسرا و  یرادرهش  سردآ  هب  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  یکناب  همان  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 
12:00 تعاس : 1401/12/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس  - اروش نادیم  بنج   - ریت متفه  یادهش  راولب  کبابرهش - رهش   - نامرک ناتسا   ، 7751811177 یتسپ :  دک  کباب ،  رهش  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کبابرهش یرادرهش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

یناشن یناشن شتآ   شتآ ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99
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ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003004000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996022 :: هرازه هرازه :: 1401/09/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنساتید  تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

رتنساتید تازیهجت  نیمأت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,440,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ  نامتخاس  یمویق -  دیهش  هچوک  بنج  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب   ، 1594733119 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 10   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 10   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997362 :: هرازه هرازه :: 1401/09/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمالسا  هاگتسیا  لصاف  دح  رتمولیک  نازیم 45  هب  ینایم  کالب  قرب  لباک  یرونربیف و  لباک  یشک  لباک  ینک و  لاناک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  41/489/870/470 دروارب : 

لایر  2/074/493/524 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یکیرتکلا -  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا  مهدزناپ -  هقبط  نها -  هار  یاهش  نامتخاس  الدنام -  نوسلن  راولب  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت5997187 تبث  ناوخکالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
روتکژورپ هارمه  هب  تعرس  تافلخت  و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

..و5997295 یرتم  مین  لیتگیپ   - Kenbotong ییویدار شید   - MikroTik QRT5 سلریاو هحفص 11)ویدار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رتنساتید رتنساتید تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1010

ینایم ینایم کالب   کالب قرب   قرب لباک   لباک وو   یرونربیف   یرونربیف لباک   لباک یشک   یشک لباک   لباک وو   ینک   ینک لاناک   لاناک ناونع : : ناونع 111 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

5997461SIP لکتورپ اب  هکبش  تحت  نفلت  طخ  سنسیال  هحفص 5)نیمأت 620  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیوزق یرادرهش  یناریسکات  رب  تراظن  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  هتبون  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نآهرامش زا  سپ  زور  هس  تیاغل  مود  تبون  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تیالو  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  نیرخا  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورس  هارمه  هب  تعرس  تافلخت  ددرت و  تبث  ناوخ  کالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  19/655/487/486 دروارب : 

هام  12 راک :  ماجنا  تدم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیوزق یرادرهش  یناریسکات  رب  تراظن  تیریدم و  نامزاس  یراصنا -  دیهش  گنیکراپ  لپ و  بنج  یراصنا -  دیهش  نابایخ  نیوزق -   :: سردآ سردآ

یلخاد 109  02833848109 :: نفلت :: 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

هارمه هارمه هبهب   تعرس   تعرس تافلخت   تافلخت وو   ددرت   ددرت تبث   تبث ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لماک   لماک هناماس   هناماس هسهس   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
روتکژورپ روتکژورپ

1212
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زیربت رهشنالک  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش رگ : هصقانم  طسوت  هصقانم  دانسا  تفایرد   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات خروم 16/9/1401  هبنشراهچ  زور 

rrk.ir :: عبنم تعاس 8عبنم ات  هبنشراهچ 23/9/1401  زور  زا   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
حبص

5996224 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( قطانم 2و5 هدودحم  رد  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت (  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  - 
 ( قطانم 1و3 هدودحم  رد  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت (  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  - 

دزن زیربت  یرادرهش  مان  هب  هرامش 3100004489000  باسح  هب  یکناب  همان  تنامض  ای  یکناب و  شیف  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  یاه  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهاوگ ندوب  اراد  اب  هارمه  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  ینابیتشپ و  تامدخ  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هیاپ 4  لقادح  ندوب  اراد  یلم - کناب 
یلام ییاناوت  یزاسرهش (  هار و  لک  تارادا  ای  اهرهشنالک و  یاهیرادرهش  اب  دادرارق  دادعت 2  هب  لقادح  هصقانم  عوضوم  اب  طبترم  یراک  هموزر  ندوب  اراد  اتفا و 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  یاه  هنیزه  هیلک  هژورپ -)  یارجا  تهج  ناگدننک  تکرش 

قاتا 506 هقبط 5  زیربت  یرادرهش  نامتخاس  یبونج  راز  هلال  شبن  یدازآ  نابایخ  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  لیوحت   :: سردآ سردآ
قوف سردآ  نیمز  ریز  هقبط  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  هسلج  قاتا  لحم  ییاشگزاب 

:: نفلت :: 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

رقنس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005255000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5996533 :: هرازه هرازه :: 1401/09/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلافسآ  ینتب و  حوطس  یور  رب  نورکیم  تماخض 2000  اب  ییزج  ود  گنر  یارجا  گنر و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  ناتسا  رقنس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تلافسآ  ینتب و  حوطس  یور  رب  نورکیم  تماخض 2000  اب  ییزج  ود  گنر  یارجا  گنر و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
131,367,990,000 یلام :  دروآرب 

لایر   658,399,500 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دروارب رد  لماک  تروص  هب  راک  یارجا  تاحیضوت.تلافسآ  ینتب و  حوطس  یور  رب  نورکیم  تماخض 2000  اب  ییزج  ود  گنر  یارجا  گنر و  هیهت  نیمضت :  تاحیضوت 

ددرگ .  یم  هدافتسا  یرادرهش )  نارمع   ) امرفراک دیدحالص  هب  زمرق  درز و  دیفس  یاه  گنر  زا  دشاب .  یم  دوجوم  یتسویپ 
12:00 تعاس : 1401/11/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یسراف ناملس  نابایخ  رقنس   ، 6751565311 یتسپ :  دک  رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  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

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک دنمشوه   دنمشوه تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1313

رباعم رباعم ییزج   ییزج ودود   گنر   گنر اباب   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 1414
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نیوزق یناریسکات  رب  تراظن  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091279000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997187 :: هرازه هرازه :: 1401/09/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  دراد  رظن  رد  دوش ( یم  هدیمان  امرفراک  دانسا ، نیا  رد  سپ  نیا  زا  هک   ) نیوزق یرادرهش  یناریسکاترب  تراظن  تیریدم و  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یارجا تهج  طیارش ، دجاو  ناراکنامیپ  باختنا  هب  تبسن  یرابتعا 340202004 ) فیدر   ) یرادرهش یلخاد  تارابتعا  زا  تاصقانم  یرازگرب  نوناق  ساسا  رب  یمومع 

تارابتعا لحم  زا  روتکژورپ  هارمه  هب  تعرس  تافلخت  ددرت و  تبث  ناوخکالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هژورپ 
یارجا لباق  یاه  هژورپ  صوصخ  رد  خروم 16/11/1400  هرامش 1497/1400/22  هب  نیوزق  رهش  یمالسا  یاروش  هبوصم  هب  هجوت  اب  ییافوکش  قودنص  تالیهست 

ًاقیقد ار  دانسا  رد  هدش  رکذ  دراوم  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  دیامن ؛ مادقا  هام  ( 12  ) هدزاود تدم  هب  ییافوکش  یروآون و  قودنص  تالیهست  لحم  زا  لقن  لمح و 
دنیامن :  ءاضما  رهم و  هعلاطم و 

نیوزق  یناریسکات  رب  تراظن  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روتکژورپ  هارمه  هب  تعرس  تافلخت  ددرت و  تبث  ناوخکالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

19,655,487,486 یلام :  دروآرب 

لایر   982,774,374 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/12/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یراصنا دیهش  نابایخ  نیوزق   ، 3418866548 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  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

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقنو و  لمح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون 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

5997295 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت  لرتنک  تیریدم  یتراظن  یاه  نیبرود  طابترا  تهج  شید  ییویدار و  کنیل  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MikroTik QRT5 سلریاو ویدار 

 Kenbotong ییویدار شید 
یرتم  مین  لیتگیپ 

یهگا  لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

:: 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

هارمه هارمه هبهب   تعرس   تعرس تافلخت   تافلخت وو   ددرت   ددرت تبث   تبث ناوخکالپ   ناوخکالپ یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لماک   لماک هناماس   هناماس هسهس   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
روتکژورپ روتکژورپ

1515

..و ..و یرتم   یرتم مین   مین لیتگیپ   لیتگیپ  -  - KenbotongKenbotong  ییویدار ییویدار شید   شید  -  - Mik roTik  QRT5Mik roTik  QRT5 سلریاو   سلریاو ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 144 ھحفص 13 
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لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

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

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

2001001159000139 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997467 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب  اب  قباطم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دروآرب اب  قباطم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,000,062,500 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/12/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادنامرف یور  هبور  تارادا  عمتجم  یناقلاط  هار  راهچ   ، 8817653449 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  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

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

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

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

2001001159000136 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997503 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ ینتب  تاعطق  بصن  هیهت و  ینتب -  هینبا  تمرم  ثادحا و  کبس -  یدالوف  یاهراک  درگلیم -  اب  یدالوف  یاهراک  تسد -  اب  یکاخ  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لقن  لمح و  هتخاس - 

یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینتب تاعطق  بصن  هیهت و  ینتب -  هینبا  تمرم  ثادحا و  کبس -  یدالوف  یاهراک  درگلیم -  اب  یدالوف  یاهراک  تسد -  اب  یکاخ  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لقن لمح و  هتخاس -  شیپ 

لایر   5,581,419,852 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/12/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادنامرف یور  هبور  ارادا  عمتجم  یناقلاط  هار  راهچ   ، 8817653449 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  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

لیردراگ لیردراگ هیاپ   هیاپ لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

ناتسا ناتسا رسارس   رسارس یاهروحم   یاهروحم ردرد   یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 1818

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

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

2001001159000137 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997507 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیشام  اب  یکاخ  تایلمع  تسد -  اب  یکاخ  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیشام اب  یکاخ  تایلمع  تسد -  اب  یکاخ  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   559,385,943 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/12/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادنامرف یور  هبور  تارادا  عمتجم  یاقلاط  هار  راهچ   ، 8817653449 یتسپ :  دک  ناماس ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  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

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

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

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

2001001159000138 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997512 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب  اب  قباطم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دروآرب اب  قباطم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   535,755,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/12/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادنامرف یور  هبور  تارادا  عمتجم  یناقلاط -  هار  راهچ   ، 8817653449 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  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  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییانشور ییانشور حالصا   حالصا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم ردرد   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ وو   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 144 ھحفص 15 
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هذیا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ادصمه همانزور   :: عبنم - عبنم ات 1401/09/15 زا 1401/09/13  یراذگراب   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 15  یرادا  تقو  نایاپ  ات  همانتنامض  لصا 

5995745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریوصت  شیاپ  تراظن و  نیبرود  هناماس  زا  یرادهگن  یزادنا و  هار  بصن  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 29.999.800.000  فقس 

لایر نیمضت 1.499.990.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

43622019-061 :: 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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003958000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996055 :: هرازه هرازه :: 1401/09/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  رد  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناتسا رد  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، ییارجا  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   700,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا دیدزاب  دوش .  یراذگراب  هناماس  رد  ءاضماو و  رهم  هدش  هتساوخ  تادنتسم  کردم و  هیلک  .دیئامن  هجوت  هناماس  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  هب  نیمضت :  تاحیضوت 

هناخریبد هب  هدش  مومو  رهم  تانتسم  کرادم و  کیزیف  .دشابیم  یمازلا  هژورپ )  لحم  زا  دیدزاب  هماندهعت  مرف   ) هطوبرم مرف  لیمکت  هژورپ و  یارجا  یاه  لحم  هیلک 
.ددرگ  لیوحت  ررقم  دعوم  رد  لک  هرادا 

14:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هلغ لک  هرادا   - یتسیزهب بنج  یبرغ -  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  نادهاز -   ، 9817678863 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریوصت ریوصت شیاپ   شیاپ وو   تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 144 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7ehd8q33q5r6d?user=37505&ntc=5995745
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رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004199000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996559 :: هرازه هرازه :: 1401/09/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، لیوحت تست و  یزادنا ،  هار  بصن و  لقن ، لمح و  و  کرحتم و ...  تباث و  عون  زا   IP هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  ددع   48  ) تازیهجت نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگیار ) هلاس  شورف 5  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  شزومآ ، 

رهشوب  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تست و یزادنا ،  هار  بصن و  لقن ، لمح و  و  کرحتم و ...  تباث و  عون  زا   IP هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  ددع   48  ) تازیهجت نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

( ناگیار هلاس  شورف 5  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  شزومآ ،  لیوحت ، 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/12/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  نابایخ  رهشوب   ، 7516716136 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001409000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997473 :: هرازه هرازه :: 1401/09/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  یادهش  هاگدورف 

مالیا  هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یزادنا هار  بصن و  ، لیمکت ، یریوصت تراظن  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب  رگید  هام  تدم 3  هب  دیدمت  لباق  هام و  همان 3  تنامض  رابتعا  تدم  نیمضت :  تاحیضوت 
14:30 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا یادهش  هاگدورف  یدان  دیهش  راولب  نارق  نادیم  مالیا   ، 6935148111 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیمکت ، ، لیمکت ناونع : : ناونع 2323

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیمکت ، ، لیمکت ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 144 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/39rtwayrs52ex?user=37505&ntc=5996559
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تبث5995935 ناوخ  کالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
روتکژورپ هارمه  هب  تعرس  تافلخت  ددرت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کیفارت5996224 لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هحفص 11)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5995817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Email Protection web server یلخاد سنسیال  هارمهب   SOPhos XGS 2300 لدم  UTM هاگتسد کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس کی   protection Standard protection

1101001297000129 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/09/14 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هگرب رد  جردنم  ِیتساوخرد  کرادم  نینچمه  روکذم و  کرادم  یرازگراب  هب  تبسن  یتسویپ ، کرادم  دیئات  هعلاطم و  نمض  مرتحم ، ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن مادقا  اهب  مالعتسا 

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

33345571-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345580-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال هارمه   هارمه هبهب     SOPhos XGS 2300SOPhos XGS 2300 لدم   لدم   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 144 ھحفص 18 
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تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5995818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجم پاتکسد  یتخاسریز  یتامدخ  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000003000077 زاین :  هرامش 

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هاگتسد 80 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598754617 یتسپ :  دک  یهلادیهش ،  نامتخاس  یرتنالک  دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81762192-021  ، 88898067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک ی شریذپ  هلزنم ی  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  اضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوب دهاوخ  تادنتسم 

1101093707000027 زاین :  هرامش 
درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/15 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  تادنتسم  هیلک ی  شریذپ  هلزنم ی  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  اضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مود ،  هقبط  هلال -  نامتخاس  یسودرف - ریصن و  هجاوخ  نابایخ  عطاقت  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8816954964

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: 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 پاتکسد   پاتکسد یتخاسریز   یتخاسریز یتامدخ   یتامدخ یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 2626

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2727
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یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5995926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخسن تسویپ 2 لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  اب   FortiWeb 1000E لاوریاف نیالنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ر

دشابیم هباشم  دک  ناریا 
1101003292000222 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 12  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم 
هتسب 2 دادعت : 

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

دوش یم  ماجنا  نامزاس  تیاس  لحم  رد  هدننک  نیمات  طسوت  یزاس  لاعف  رورس و  یسکورپ  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یروف  لیوحت  دشاب  یم  هباشمدک  ناریا 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  سنسیال  رابتعا  لوط  رد  رورس  یسکورپ  هیهت  نینچمه  دوشیم و  ماجنا  نامزاس  تیاس  لحم  رد  یزادنا  هار  بصن و 

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FortiWeb 1000EFortiWeb 1000E  لاوریاف لاوریاف نیالنآ   نیالنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2828
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5995961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT( هلاس  1  ) یکسرپسک سوریو  یتنآ 

1101004813000313 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT یتراجت مان   DVD عون سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
داپژد هکبش  ینمیا  یسدنهم و 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  key file اب هارمه  هاضق و  هوق  مان  هب  دیاب  امتح  سنسیال   - 2

.تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش  یمسرروتکاف  هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - 3

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

63972888-021  ، 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

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESSKASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS (( هلاس هلاس   11  ) ) یکسرپسک یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
SELECTSELECT

2929
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درکرهش ناتسرهش  قرب  عیزوت  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

5995994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم  cove former 120 زینرق لوط و  رتم  دادعت 120   capping زینرق رتم و  لایرتکاب 160  یتنآ  هیال  کت  شوپفک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000890 زاین :  هرامش 

درکرهش ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
مان یلور  هتسب 1   mx2 mx2 mm 20 زیاس  PVC سنج  evercare یژولونکت کیتسوکآ و  تیصاخ  اب  لایرتکاب  یتنآ  هیال  کت  یناتسرامیب  شوپفک  الاک :  مان 

نیورا حرط  شات  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   GERFLOR هدنزاس عجرم   GERFLOR یتراجت
هتسب 160 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
تراجت هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  زینرق  شوپ و  راوید  لور و  شوپفک  یزاسریز  بصن و  تامدخ  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نردم نازاس  هناخ  للملا  نیب  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  نردم  نازاس  هناخ  للملا  نیب 
هتسب 120 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نیب تراجت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  زینرق  ویتکادناک و  شوپفک  یزاسریز  بصن و  تامدخ  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نردم نازاس  هناخ  للملا  نیب  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  نردم  نازاس  هناخ  للملا 
هتسب 120 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

دامن  لصاح  سامت  یئابیکش  سدنهم  هرامش 09153499433  اب  کرام  دات  تهج  تمیق  مالعا  زا  لبق 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

8817643111 یتسپ :  دک  یدرکهد ،  هللا  تیآ  نادیم  - یناشاک هللا  تیآ  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32261862-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227494-038 :: 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 لایرتکاب -  -  لایرتکاب یتنآ   یتنآ هیال   هیال کتکت   یناتسرامیب   یناتسرامیب شوپفک   شوپفک ناونع : : ناونع 3030
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دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مالعتسا دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

99 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14   - 1401/09/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 9   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996026 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروآ  نف  تاریهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف   main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف   main frame ریغ یاه  هنایار  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   2

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

هبتر دقاف  یرتشم  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   5
هبتر دقاف  اوتحم  لماح  یاهرازفا  مرن  یرازفا و  مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   6

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

هبتر دقاف  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   9
هبتر دقاف  تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   10

هبتر دقاف  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  یکیتامروفنا ، یاهحرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   11
هبتر دقاف  ینابیتشپ  تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   12

قاف شهوژپ  شزومآ و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   13

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

05131294786 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروآ   یروآ نفنف   تاریهجت   تاریهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131
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زربلا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5996084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف حرش  هب   san storage و hp رورس وکسیس و  چیئوس  دروم  لیبق 6  زا  هکبش  تازیهجت  گیفناک  یزادنا ، هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسکی ینابیتشپ  تسویپ و 

1101003713000022 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

- دوش هتشاذگ  یلک  تروصب  تمیق  - دشابیم راکنامیپ  اباه  هنیزه  هیلک  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3136955351 یتسپ :  دک  ینایراوو ،  یدیشروخ  عطاقت  ناتسلگ 12- - هیمیظع - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32750350-026  ، 32562375-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32517176-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

san ssan s وو     hphp  رورس رورس وو   وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس دروم   دروم   66 لیبق   لیبق زازا   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت گیفناک   گیفناک یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  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 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

5996148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XG 300 125 وXG سوفوس یاه  لاوریاف  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007008000302 زاین :  هرامش 

هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  ساسا  رب  - 

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

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

.دیریگب 08338254932 سامت  هرامش  نیا  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*************** .دامن  یراذگراب  امتح  ار  روتکاف  شیپ  تسا  دنمشهاوخ  **********************

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8233036-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

XGXG   300300 وو     125125 XGXG سوفوس   سوفوس یاه   یاه لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راسهوک 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 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راسهوک رهش  حطس  یزیمم  هژورپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005319000026 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  راسهوک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/06/09 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  مادقا و  مالعتسا  هگرب  رد  یداهنشیپ  تمیق  جرد  هب  تبسن  ناگدننک  تکرش  دشاب و  یم  تسیوپب  اهب  مالعتسا  ینف  تاصخشم  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یراذگراب 

3361734387 یتسپ :  دک  راسهوک ،  یرادرهش   - یرادرهش نابایخ  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب   - راسهوک  - درگتشه غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44325923-026  ، 4325923-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4325992-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ملید ردنب  یرادرهش   :: 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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5996636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالما یزیمم  یزاسرهش و  عماج  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090068000062 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ملیدردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  ربارب  کالما  یزیمم  یزاسرهش و  عماج  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  - 

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

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

تسا ریذپ  ناکما  یرادا  لحارم  یط  ینف و  سانشراک  دیئاتو  الاک  تفایرد  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7536147416 یتسپ :  دک  ملید ،  ردنب  یادرهش  ملید  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33245085-077  ، 33322333-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یزیمم   یزیمم هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3434

کالما کالما یزیمم   یزیمم وو   یزاسرهش   یزاسرهش عماج   عماج متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5996723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(isms تاعالطا تینما  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ   ) تسویپ تادنتسم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005884000002 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4917749154 یتسپ :  دک  تلادع 11 و 13 ،  نیب  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32358305-017  ، 32358311-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32358310-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: 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 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

5996809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصوصخ شخب  هب  لاس  کی  تدم  هب  همرگ  تسپ  هرادا  رد  یکین  ورتکلا  یتنرتنیا و  تامدخ  هجاب  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001377000034 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسپ یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

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

همرگ رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هءارا  اهب  مالعتسا  مرف  بلاق  رد  تسیابیم  یداهنشیپ  تمیق   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9413716957 یتسپ :  دک  مایخ ،  هارراهچ  - درونجب درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232387-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232487-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ismsisms تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ  ) ) تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم قبط   قبط ناونع : : ناونع 3636

یصوصخ یصوصخ شخب   شخب هبهب   لاس   لاس کیکی   تدم   تدم هبهب   همرگ   همرگ تسپ   تسپ هرادا   هرادا ردرد   یکین   یکین ورتکلا   ورتکلا وو   یتنرتنیا   یتنرتنیا تامدخ   تامدخ هجاب   هجاب روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3737

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

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

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

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

5996835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هژورپ  یزاس  هدامآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001095000016 زاین :  هرامش 

یصصخت ردام  روشک   بالضاف  بآ و  یسدنهم   تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ههام هسدادرارق  1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مولعرحب 89604004 یاقآ  یگنهامه  تهج  دوش  یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قبط  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615441 یتسپ :  دک  هداز ،  هللادبع  ناردارب  دیهش  زرواشک خ  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89604614-021  ، 88953321-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953329-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5996945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  تسویپ  تازج  ) رورس جیروتسا  نس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000091 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  .دشاب  همیمض  هدننک  نیمات  ءاضما  ورهم  اب  روتکاف  شیپ  کیتامروفنا 88306065  - دحاو  تالاوس  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف هدافتسا  طبترم  دک  ناریا  زا  یراذگ  تمیق  تهج  افطل.دشابیم  هامود  دودح  تخادرپ 

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

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

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هژورپ   هژورپ یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ ناونع : : ناونع 3838

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ رورس -  -  رورس جیروتسا   جیروتسا نسنس   ناونع : : ناونع 3939

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون 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

5996978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تمرف  قبط  ناگزمره  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  تیاس  زا  یتابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003757000267 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/08 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناتسا  ناگدننک  نیمات  اب  تیولا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیق 

دوش یم  زیراو  هدننک  نیمات  باسح  هب  هناهام  تروص  هب  تخادرپ 
ددرگ یراذگراب  تبث و  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک 

7915857499 یتسپ :  دک  عولط ،  نابایخ  سابعردنب ، سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33662541-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662061-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  تسپ  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 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

5997067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  طیارش  قبط  کالپ  بصن  هارمه  هب  یمقر  هد  یتسپ  دک  تاعالطا  یزاس  ماگنه  ه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004342000028 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

کالپ 32000 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  ینف  طیارش  قبط  کالپ  بصن  هارمه  هب  یمقر  هد  یتسپ  دک  تاعالطا  یزاس  ماگنه  :: ه  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8146934531 یتسپ :  دک  طاشن ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241172-031  ، 32206050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32206050-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامزاس نامزاس تیاس   تیاس زازا   یتابیتشپ   یتابیتشپ ناونع : : ناونع 4040

کالپ کالپ بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   یمقر   یمقر هدهد   یتسپ   یتسپ دکدک   تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس ماگنهب   ماگنهب ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5997073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kaspersky Endpoint security for Business advanced تنیالک یارب 750  سوریو  یتنآ  هلاس  سنسیال 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000286 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 1 دادعت : 

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

kaspersky Endpoint security for Business advanced تنیالک یارب 750  سوریو  یتنآ  هلاس  سنسیال 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  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 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

5997086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یدادرارق  راک  / دامرف هعجارم  لیاف  هب   / هلاس کی  یناسر  عالطا  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000351 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق تدم  / دوشیم تفایرد  هدننک  نیمات  زا  همیب  باسحاصافم  همان و  تنامض  هک  دشابیم  یدادرارقراک  / مشچ هایس  یاقا   09126838392 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناهام تیعضو  تروص  تروصب  تخادرپ  / دشابیم هلاس  کی 

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023200-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kaspersky kaspersky Endpoint security for Endpoint security for Bus iness  advancedBusiness  advanced  تنیالک تنیالک   750750 یارب   یارب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاس   هلاس سنسیال  33   سنسیال ناونع : : ناونع 4242

هلاس هلاس کیکی   یناسر   یناسر عالطا   عالطا هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4343

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 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

5997238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مئامض ساسا  رب  دیرخ  یلصا  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  قبط  لاوریاف  هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.تسویپ 

1101001022001794 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ مایپ  یطابترا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1   KS41 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

شیپ ندومن  همیمض.تسویپ  مئامض  ساسا  رب  دیرخ  یلصا  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  قبط  لاوریاف  هاگتسد  هس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  باسح  اصافم  ذخا  تامدخ  دوجو  تروص  رد.تسیمازلا  روتکاف 

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

88112681-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیمض.تسویپ همیمض.تسویپ مئامض   مئامض ساسا   ساسا ربرب   دیرخ   دیرخ یلصا   یلصا حرش   حرش .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندومن   ندومن

4444
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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 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

5997558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه سیورس  اه و  تخاسریز  اه ، هناماس  یزاس  مواقم  یزاس و  نما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000119 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هناماس دادعت  16 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

63923818-021  ، 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

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5996266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهاه سیورس   سیورس وو   اهاه   تخاسریز   تخاسریز اهاه ، ، هناماس   هناماس یزاس   یزاس مواقم   مواقم وو   یزاس   یزاس نما   نما ناونع : : ناونع 4545

یزاگ یزاگ هاگورین   هاگورین زاین   زاین دروم   دروم یکینورتکلا   یکینورتکلا یاه   یاه تراک   تراک وو   روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 144 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rrune7lwftz3d?user=37505&ntc=5997558
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5997558?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دکناریا ) تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  قباطم  نئاق  یزاگ  هاگورین  زاین  دروم  یکینورتکلا  یاه  تراک  روسنس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .تسا هدش  مالعا  هباشم 

1101001429000064 زاین :  هرامش 
ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   EMERSON یتراجت مان   EZ1000 لدم ییاج  هب  اج  شزرل و  گنیروتینام  متسیس  یتیمیسکارپ  روسنس  رتروناک  لدبم و  تراک  الاک :  مان 
اکیرمآ هدنزاس  روشک  گرب  یرتویپماک 

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

تراک انیس  هدننک  هضرع  عجرم   Hico لدم یسیطانغم  کناب  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم  کر   NBES0306 شزرل روسنس  الاک :  مان 

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

داژن یوقت  میحر  هدننک  هضرع  عجرم  ینف 05-91-33018  هسانش  شزرل  یترواجم  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
زیهجت هناماس  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   SST یتراجت مان   Mifare + R/O لدم  PVC سنج  RFID یکینورتکلا تراک  الاک :  مان 

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

زیهجت هناماس  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   SST یتراجت مان   Hico لدم  PVC سنج  Magnet یکینورتکلا تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   EPRO یتراجت مان   MMS 6120 لدم ناقاتای  شزرل  یریگ  هزادنا  گنیروتینام  متسیس  قیقد  رازبا  هلاناک  ود  تراک  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقاف تاداهنشیپ  هب  ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  روآ  دهعت  زاجم و  یاضما  رهم و  اب  اددجم  تسویپ  لیاف  ندومن  رپ  زا  سپ.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییازریم سدنهم  یاقآ  یلخاد 210  سامت 05138679991  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  لیاف 

9178185794 یتسپ :  دک  دحاو 5 ،  کالپ 17 -  یروکف 17 -  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38679991-051  ، 38679735-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38680028-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5996272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara ناشناب کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  وزاب  عاونا  نیمات  ناونع : 

14013017 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5996290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تابر رلرتنک  ویارد  متسیس  ناونع : 

14012766 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

obaraobara ناشناب   ناشناب کرحتم   کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد وزاب   وزاب عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4747

تابر تابر رلرتنک   رلرتنک ویارد   ویارد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4848
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5996308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2022/11/29 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5996329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara ناشناب هندب  شوج  هطقن  هاگتسد  هدنرادهگن  عاونا  نیمات  ناونع : 

14013021 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمث نیمث یامزآ   یامزآ روتوم   روتوم رگیرت   رگیرت ناونع : : ناونع 4949

obaraobara ناشناب   ناشناب هندب   هندب شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدنرادهگن   هدنرادهگن عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5050
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013533 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5996332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
siemens لوژام تراک  ناونع : 

14013533 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/12/06عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
plc ناونع : 

14013290 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

siemenss iemens لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 5151

plcplc دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5996485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  حرش  اب  قباطم   CONTRONIC ANALOG SIGNAL ISOLATOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002548 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  تاموزلم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشابیم داهنشیپ  هئارا  هب  زاجم  تفن   AVL رد جردنم  یلخاد  ناگدننک  دیلوت  ًافرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هدنهد  داهنشیپ  تکرش  گربرس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

سامت 61630368 هرامش 

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

30368-616  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 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

5997065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

level transmitter تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091701000004 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138597-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CONTRONIC ANALOG SIGNAL ISOLATORCONTRONIC ANALOG SIGNAL ISOLATOR ناونع : : ناونع 5353

level transmitterlevel transmitter ناونع : : ناونع 5454
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Yokogawa تکرش تخاس   AFS20D لدم  Back Plain ددع کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب 

1101097224000172 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

روشک  YOKOGAWA یتراجت مان   CENTUM3000 لدم  DCS نویساموتا لرتنک و  یاه  متسیس   ER bus interface master دربراک هعطق  لوژام  الاک :  مان 
نیشار دنولا  رتسگ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Yokogawa تکرش تخاس   AFS20D لدم  Back Plain ددع کی  دیرخ : عوضوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 07731313061  هب  شسرپ  هنوگره  تروصرد  دوش ، هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  تسا ، هباشم  دک  ناریا 

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

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

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

Back  PlainBack  Plain ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 5555
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کارا کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5996077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش رد  رتفد  دوجو  هب  مازلا  - مئامض قبط  مالقا  - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا  -UPS رورس و قاتا  قیرح  افطا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- کارا

1101091098000003 زاین :  هرامش 
کارا کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/20 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهمزا سپ  افطل  - کارا رهش  رد  رتفد  دوجو  هب  مازلا  - مئامض قبط  مالقا  - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا  -UPS رورس و قاتا  قیرح  افطا  متسیس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف مادقا  هناماس  رد  یرازگراب  نکسا و  هب  تبسن  قاروا  اضما  و 

3819797919 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات    کی  هبعش  یتعنص   رهش  لپ  بنج  یتخت  نابایخ  کارا   کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134652-086  ، 33130231-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33130231-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا نهآ  هار  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 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

5996119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریالم کارا و  یاههاگتسیا  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001294000172 زاین :  هرامش 
کارا نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ تامدخ  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819667541 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  یدوریش  دیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152295-086  ، 32155900-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32155800-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

ریالم ریالم وو   کارا   کارا یاههاگتسیا   یاههاگتسیا قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757
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مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 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

5996583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مسا دوش و  یزیمآ  گنر  نژیسکا  یاهردنلیس  هیلک  / دریگ ماجنا  کیتاتسوردیه  تست  اهردنلیس  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  ناتسرامیب  مسا  ییایمیش و  لومرف  / یسراف

1101005429000020 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

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

یاهردنلیس هیلک  / دریگ ماجنا  یا ) هرود  نومزآ  ) کیتاتسوردیه تست  ( هدننک شوماخ  یبط و   ) اهردنلیس همه ی  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  نزیسکا  یاه  ردنلیس  یور  ناتسرامیب  مسا  ییایمیش و  لومرف  / لوسپک یسراف  مسا  دوش و  یزیمآ  گنر  نژیسکا 

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32246633-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: 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

(( هدننک هدننک شوماخ   شوماخ وو   یبط   یبط  ) ) اهردنلیس اهردنلیس ناونع : : ناونع 5858

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

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

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

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

5996675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپو تلود  هناماس  رد  تسویپ  همان  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یرادگنو  سیورس  دراد  رظن  رد  روشک  تابساحم  ناوید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 09122181791 ددرگ  همیمض  روتکاف 

1101003070000075 زاین :  هرامش 
روشک تابساحم  ناوید  هدننک :  رازگرب 

تالیهست یبیکرت  ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپو  تلود  هناماس  رد  تسویپ  همان  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یرادگنو  سیورس  دراد  رظن  رد  روشک  تابساحم  ناوید   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09122181791

1435763871 یتسپ :  دک  پ2 ،  یقرش -  لیزرب  یاهتنا خ  کنو - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81406234-021  ، 88889943-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81406231-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادگنو   یرادگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5996782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دریگ رارق  هعلاطم  دروم  ینف  یاه  تسویپ  هارمه  هب  دادرارق  مالعتسا و  طیارش  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093025000009 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  شوش  یعامتجا  نیمات  یلع  ماما  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریگ رارق  هعلاطم  دروم  ینف  یاه  تسویپ  هارمه  هب  دادرارق  مالعتسا و  طیارش  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرفب لصاح  سامت  خافت 09163407367  مناخ  یلیعامسا و  سدنهم  یاقآ  بانج  سامت 09163459789  هرامش 

6471773173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ع )  ) یلع ماما  نامرد  زکرم  ع - )  ) قداص رفعج  ماما  راولب  شوش -  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42831228-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42831228-061 :: 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

سخرس ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5996920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090465000014 زاین :  هرامش 

سخرس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TR-SPP TR-SPU لدم  in 4\3-1/2 زیاس یجنرب  سنج  یناشن  شتآ  بآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 

ددع 66 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9381184883 یتسپ :  دک  رگراک ،  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524890-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34526656-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6060

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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

5997033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دکناریا.تسویپ  تسیل  قبط   fm200 کیتام وتا  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005944000064 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تراجت ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   GULF OILANDGAS یتراجت مان   FM200 لدم یناشن  شتآ  لوسپک  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار تسویپ  مرف  دیاب  هدنشورف.تسا  هباشم  دکناریا.تسویپ  تسیل  قبط   fm200 کیتام وتا  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دنک  یراذگراب  اضما و  رهم  لیمکت 

7133816554 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  قرب ، نابایخ  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321418-071  ، 32321369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32321369-071 :: 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

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکناریا.تسویپ   دکناریا.تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   fm200fm200 کیتام   کیتام وتا   وتا قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

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

5997170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشیدنا 1505727 یادهش  سکوداراپ  + K641 دپ یک  ددع  نوریب PARAHORN506 و 1  یاضف  ریژآ  ددع  دیرخ 1  شرافس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  رد  کناب  یمالعا  طیارش  تساوخرد و  اب  قباطم 

1101094858000095 زاین :  هرامش 
جنپ هقطنم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   PYRONIX هدنزاس عجرم   Deltabell E cw Cover لدم  db 118 تقرس مالعا  ریژآ  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباطم هشیدنا 1505727  یادهش  هبعش  تهج  سکوداراپ  + K641 دپ یک  ددع  نوریب PARAHORN506 و 1  یاضف  ریژآ  ددع  دیرخ 1  شرافس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ لیاف  رد  کناب  یمالعا  طیارش  تساوخرد و  اب 

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 486 ،  نارهت  گرزب  لته  یوربور  یرهطم  نابایخ  یادتبا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35918052-021  ، 88544573-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88542630-021 :: 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

تقرس تقرس مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 6363
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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 14 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قبط  ناجنز  ناتسا  دابآ  ناطلس  هاگتسیا  یتسد  ءافطا  ردنلیسرامآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001795 زاین :  هرامش 

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

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یوسوم 09194666847 سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   . دشاب یم  یمازلا  تکرش  یراک  هموزر  یمسر و  همانزور  همانساسا ،  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5997626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  دات  ناریا  یلم  درادناتسا  یناشن و  شتا  هیدات  دنس  اب  امتح  ) قیرح دض  لباک  ناونع : 

14013370 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  4444   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتسد یتسد ءافطا   ءافطا ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 6464

قیرح قیرح دضدض   لباک   لباک ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 119 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5995756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک  نلاس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نآ  هباشم  ای   s13 یزیمور روتینام  هیاپ  - 

روتکژورپ  وئدیو  یفقس  هیاپ  - 
 .... تاو ویتاروکد 440  چنیا  رکیپسا 6  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  کالپ 563  یقرش  تشترز  شبن  یلامش  ظافح  نابایخ  نارهترد  عقاو  نامزاس  تسارح  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ

یفجن یاقآ  ینف  ریغ  تالاوس  یوضترم 84169576  یاقآ  ینف  تالاوس   :: نفلت نفلت
84169410

:: تیاسبو تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5995822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتشاذگ یلک  تروصب  تمیق  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  - تسویپ حرشب  تازیهجت  اب  رتم  لوطب 120  رک  لقادح 6  یرون  ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دوش

1101003713000023 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   TRAMCO یتراجت مان   LC - LC لدم  m 30 لوط یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
فالک 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  اب  اه  هنیزه  هیلک  - دوش هدید  امتح  تسویپ  دوش - هتشاذگ  یلک  تروصب  تمیق  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3136955351 یتسپ :  دک  ینایراوو ،  یدیشروخ  عطاقت  ناتسلگ 12- - هیمیظع - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32750350-026  ، 32562375-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32517176-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

هتشاذگ هتشاذگ یلک   یلک تروصب   تروصب تمیق   تمیق -- دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ حرشب   حرشب تازیهجت   تازیهجت اباب   رتم   رتم   12 0120 لوطب   لوطب رکرک     66 لقادح   لقادح یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع
-- دوش دوش

6767

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

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

زا 144 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2xdgb5kt7rnmw?user=37505&ntc=5995756
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5995756?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fmljbakc4nl8r?user=37505&ntc=5995822
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5995822?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  - ناریا یلم  کناب   :: 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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5995836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco IP Phone یشوگ هاگتسد  دیرخ 215  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003193000028 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

Cisco cp-7841 یشوگ هاگتسد   200
Cisco cp-7861 یشوگ هاگتسد   5

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  215 دادعت : 

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

رد روما و  هرادا  لحم  رد  اه  یشوگ  لیوحت  .دنشاب  هلاسکی  ربتعم  یتناراگ  یدنب و  هتسب  نتراک  یاراد  دیرگ A و  رفیر  لانیجروا ، دیاب  اه  یشوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دنهاوخ  یسررب  تست و  اه  تروپ  اهدیلک و  درکراک  یرهاظ ، ظاحل  زا  اه  یشوگ  هیلک  هدوب ، تکرش  هدنیامن  روضح 

4516766859 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  هرادا  نامتخاس  یشبح  لالب  نابایخ  شبن  رهشمرخ  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33771158-024  ، 33770038-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770278-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco IP PhoneCisco IP Phone یشوگ   یشوگ هاگتسد   هاگتسد   2 152 15 دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5995999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000774 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

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

1401/09/16 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل زا  جراخ  یراذگ  تمیق  زا  افطل  .دامرف  لصاح  سامت  یناضمر  سدنهم  هرامش 09173302957  اب  ینف  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هدادرثا  بیترت  هک  دامرف  یراددوخ 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

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

5996129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب   ctc زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  26 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000164 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 26 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

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب   ctcctc زکارم زکارم یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 2626 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7070
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رهم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون 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

5996271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  قیط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: یگنهامه هرامش 

0917915452
1101091180000024 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
هلماعم  دروم  تاصخشم  عون 

شفنب  نرتسو  تیابارت  دراه 8 
یرون  ربیف  دروک  چب 

تن  یک  دنرب   rj45 هکبش تکوس 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

52822152-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنتن یکیک   دنرب   دنرب   rj45rj45 هکبش   هکبش تکوس   تکوس یرون -  -  یرون ربیف   ربیف دروک   دروک چبچب   شفنب -  -  شفنب نرتسو   نرتسو تیابارت   تیابارت   88 دراه   دراه ناونع : : ناونع 7171
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/12/03عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/21 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لباک هدنرادهگن  نوتسیک 2 و  هرجنپ  هداس 6 و  نوتسیک  نوتسیک و  هارمهب  لنپ  چپ  ناونع : 

14013414 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/03 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک هدنرادهگن   هدنرادهگن وو     22 نوتسیک   نوتسیک هرجنپ   هرجنپ وو     66 هداس   هداس نوتسیک   نوتسیک وو   نوتسیک   نوتسیک هارمهب   هارمهب لنپ   لنپ چپچپ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272
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زیربت هقطنم 6  یرادرهش   :: 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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5996378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعلاطم  امتح  میامض  افطل.دشابیم  یتسویپ  تسیل  قباطم  هدوب و  هباشم  تامدخ   - لاتم تنویدار  اب  راب  شید 25  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094594000064 زاین :  هرامش 

زیربت شش  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   RN هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RN یتراجت مان   STYLE 77 لدم  in 2\1 1 زیاس یندچ  سنج  یشک  هلول  کیلاتکیو  تسب  الاک :  مان 

نیمث دیما  داش  یروانف 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-23.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  امتح  میامض  افطل.دشابیم  یتسویپ  تسیل  قباطم  هدوب و  هباشم  تامدخ   - لاتم تنویدار  اب  راب  شید 25   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5184945391 یتسپ :  دک  زیربت ،  هقطنم 6  یرادرهش  نامتخاس  رگراک -  نادیم  وتنس -  هداج  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2864570-041  ، 32864570-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32862657-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوتسیک نوتسیک هکبش   هکبش تکوس   تکوس زیون -  -  زیون دضدض   سلریاو   سلریاو شید   شید نتنآ   نتنآ  -  - HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک یندچ -  -  یندچ سنج   سنج یشک   یشک هلول   هلول کیلاتکیو   کیلاتکیو تسب   تسب ناونع : : ناونع 7373
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میر ـــ کلام لباک  هکبش  حالصا  هژورپ   1401/0068-314-86 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001197 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ دصرد  100 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف  تیاعر  هعلاطم و  تقد  هب  ار  کی » هرامش  تسویپ   » هگرب ی افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخ  رارق  رازگ  هصقانم  هاگتسد  هلماعملا  عونمم  یاه  تکرش  تسیل  رد  دیامن  مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  مدع  دوش و  مالعا  هدنرب  ناونع  هب  یتکرش  هچنانچ 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43224007-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5996393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک لباک هکبش   هکبش حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 7474

-- یراکشوج یراکشوج هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   NCNC  هجرد هجرد   7575 چیئوسومرت   چیئوسومرت یکینورتکلا -  -  یکینورتکلا درب   درب برض - - برض کتکت   ولاو   ولاو یتعنص   یتعنص ریش   ریش هنایار - - هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
یتارباخم یتارباخم چیئوس   چیئوس یفارگویژنآ - - یفارگویژنآ روتکژنا   روتکژنا ولف   ولف لرتنک   لرتنک تستس  

7575
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دکناریا ) تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  قباطم  نئاق  یزاگ  هاگورین  زاین  دروم  یاه  چوس  ولاو و  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هدش  مالعا  هباشم 

1101001429000062 زاین :  هرامش 
ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800VT-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  پیاپ  رواپ  یتراجت  مان   Bar 20 راشف  mm 32 زیاس ینلیپورپ  یلپ  یپوت  یتعنص  یگناخ و  تاسیسات  برض  کت  ولاو  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
اناداپسا رمیلپ  هلول  عیانص 

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

هدننک هضرع  عجرم  پیاپ  رواپ  یتراجت  مان   Bar 20 راشف  mm 40 زیاس ینلیپورپ  یلپ  یپوت  یتعنص  یگناخ و  تاسیسات  برض  کت  ولاو  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
اناداپسا رمیلپ  هلول  عیانص 

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

ماگشیپ شیدنا  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم   DURAG یتراجت مان  هروک  نیب  هلعش  هیذغت  هدننک و  لرتنک   D-UG 120 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
لدم اشوج ) ) ایسآ شرب  شوج و  عیانص  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   SCOMES یتراجت مان  یراکشوج  هاگتسد  دربراک   NC هجرد چیئوسومرت 75  الاک :  مان 

00860048000
ددع 1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
یکینورتکلا تازیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ACIST MEDICAL SYSTEMS یتراجت مان  لدم 014644  یفارگویژنآ  روتکژنا  ولف  لرتنک  تس  الاک :  مان 

هراتسا
تس 1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
قیقد رازبا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HIRSCHMANN هدنزاس عجرم  نمشیره  یتراجت  مان   MAR1020 لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 

ایرآ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقاف تاداهنشیپ  هب  ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  روآ  دهعت  زاجم و  یاضما  رهم و  اب  اددجم  تسویپ  لیاف  ندومن  رپ  زا  سپ.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییازریم سدنهم  یاقآ  یلخاد 210  سامت 05138679991  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  لیاف 

9178185794 یتسپ :  دک  دحاو 5 ،  کالپ 17 -  یروکف 17 -  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38679991-051  ، 38679735-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38680028-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0046070 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/09/16عبنم داهنشیپ  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ETHERNET SWITCH یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیقد رازبا  یریگ  هزادنا  لیاسو  هورگ :

:: 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

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5996490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ETHERNET SWITCHETHERNET SWITCH ناونع : : ناونع 7676

ییانشور ییانشور تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7777
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ییانشور تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002084 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناویات هدنزاس  روشک  ازگوم  یتراجت  مان   Nport 5110 لدم یتعنص  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-920 لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هرادج ود  هلول  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  یتراجت  مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون  لدم 103613   W 8 ناوت  T5 یکینورتکلا تسالاب  اب  یرارطضا  یراوید  غارچ  الاک :  مان 

زربلا
ددع 75 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هرادج ود  هلول  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  یتراجت  مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون  لدم 102486   W 8 ناوت  T5 یکینورتکلا تسالاب  اب  یرارطضا  زیوآ  غارچ  الاک :  مان 

زربلا
ددع 20 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هوکش رون  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  الیآ  یتراجت  مان   w 9 ناوت یباتهم  گنر   SMD یبابح فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هوکش رون  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  الیآ  یتراجت  مان   w 40 ناوت یباتهم  گنر   SMD یا هناوتسا  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هوکش رون  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  الیآ  یتراجت  مان   w 50 ناوت یباتهم  گنر   SMD یا هناوتسا  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هنومن  هئارا  زاین  تروص  رد  / تسا دیئات  دروم  یناریا  تیفیک  اب  یالاک  طقف  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 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

5996631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مئامض ساسا  رب  نآ  دادعت  دیرخ و  یلصا  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  قبط  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.تسویپ 

1101001022001792 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-SF1005D لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

شیپ ندومن  همیمض.تسویپ  مئامض  ساسا  رب  نآ  دادعت  دیرخ و  یلصا  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  قبط  چیئوس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  باسح  اصافم  ذخا  تامدخ  دوجو  تروص  رد.تسیمازلا  روتکاف 

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

88112681-021  ، 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

همیمض.تسویپ همیمض.تسویپ مئامض   مئامض ساسا   ساسا ربرب   نآنآ   دادعت   دادعت وو   دیرخ   دیرخ یلصا   یلصا حرش   حرش .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندومن   ندومن

7878
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لوفزد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5996653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد یرادرهش  یرون  یربیف  یارجا  یرافح و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050301000059 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  لوفزد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتمولیک  5 یشکربیف یراذگهلول و  رچنرت و  هاگتسد  اب  یرافح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع  15 لوهدنه بصن  یراکقیاع و  ینیچرجآ و  یرافح و 
ددع  26  ... نیدایم و بالضاف و  یوج  دننام  عناوم  زا  روبع 

لایر یلام 3/985/000/000  دروآرب 
لایر ءاهب 199/250/000 مالعتسا  رد  تکرش  همانتنامض  غلبم 

6461635519 یتسپ :  دک  لوفزد ،  یرادرهش  یرادنامرف  نابایخ  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42420511-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42421783-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش یرون   یرون یربیف   یربیف یارجا   یارجا وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7979
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هغارم یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5996733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترا هاچ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090054000106 زاین :  هرامش 

دیدج هغارم  یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ههام  کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5513965895 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  نیسح  ماما  نادیم  فرط  هب  رویرهش  نادیم 17  هغارم  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37248996-041  ، 37228888-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37223525-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میسیب هفرط  ود  تنرتنیا  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000063 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

50Mbps دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایناکبک نامتخاس  میسیب  هفرط  ود  تنرتنیا  دناب  یانهپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریصن 021-82774437 سدنهم  ینف  سانشراک 

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

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسم یسم هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8080

میسیب میسیب هفرط   هفرط ودود   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5996745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تاقلعتم  تاصخشم و  اب  چئوس 3850  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090754000084 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-12S-S لدم  CISCO CATALYST 3850 12-PORT هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  قبط  الاک  دادعت  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   - طرش دیق و  یب  یتناراگ  لاسکی  اب  تسویپ  لصا  تاقلعتم  تاصخشم و  اب  چئوس 3850   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 3514799422 ،  دک  نانمس  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  جیسب  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3519899951

31052067-023  ، 33441022-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448999-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ تاقلعتم   تاقلعتم وو   تاصخشم   تاصخشم اباب     38503850 چئوس   چئوس ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5996764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  هفرط  ود  لاصتا  تنرتنیا  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000064 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

50Mbps دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایناکبک نامتخاس  یرون  ربیف  هفرط  ود  لاصتا  تنرتنیا  دناب  یانهپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  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 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

5996774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.رورس قاتا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  دکناریا 

.تسیمازلا تسویپ  تسیل  هب  هعجارم 
1101095297000013 زاین :  هرامش 

نامرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960G-48TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ینف هیدات  یزادنا و  هار  ، تست زا  سپ  ) هزور تخدارپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613655871 یتسپ :  دک  تاطابتراو ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  هرامش 4  هچوک  یسودرف   راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238308-034  ، 32228108-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238306-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف هفرط   هفرط ودود   لاصتا   لاصتا تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 8383

.تسیمازلا .تسیمازلا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل هبهب   هعجارم   هعجارم .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا .رورس   .رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: 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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5996927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FN-TRAN-SFP+SR لدم  SFP هاگتسد  6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزابهش  09108102274

1101050339000087 زاین :  هرامش 
نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 

نیسای تراجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   SFP RJ45 GLC-T لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

.ددرگیم فذح  مالعتسا  دنیارف  زا  تسویپ  مدع  تس و  یمازلا  فافش  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1599713831 یتسپ :  دک  کالپ 366 ،  یهللا ، تاجن  ظفاح و  نیب  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88807244-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم 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 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

5997015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( شفنب دراه   ) یریوصت تراظن  هناماس  صوصخم  لاتیجید  نرتسو  لانرتنیا  تیابارت  4 دراه ددع  دیرخ 17 مالعتسا  عوضوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003636000030 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD یتراجت مان   Purple لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 17 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  دوش ) هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف  افطل   ) هدش تسویپ   PDF لیاف ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5137655198 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  یناقاخ  یوربور خ  ماما  زیربت خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35299258-041  ، 35299257-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35573552-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8585

(( شفنب شفنب دراه   دراه  ) ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس صوصخم   صوصخم لاتیجید   لاتیجید نرتسو   نرتسو لانرتنیا   لانرتنیا تیابارت   تیابارت 44 دراه دراه ددع   ددع دیرخ  1717 دیرخ مالعتسا   مالعتسا عوضوم   عوضوم ناونع : : ناونع 8686
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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 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

5997020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ورتم 1000   sdh تروپ ود   stm4 تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000361 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورتم 1000  sdh تروپ ود   stm4 تراک - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

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

ورتم 1000  sdh تروپ ود   stm4 تراک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32330031-71  ، 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

نالیگ قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5997025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد تمدخ  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  // یتارباخم تخاسریز  عونت  تاعالطا و  یروانف  یتعنص  یاه  هکبش  یزاسادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یتسویپ  یاه  لیاف  اب  ربارب 

1101005104000267 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

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

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

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

33664499-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب     10001000 ورتم   ورتم   sdhsdh تروپ   تروپ ودود     s tm4stm4  تراک تراک ناونع : : ناونع 8787

ربارب ربارب یتساوخرد   یتساوخرد تمدخ   تمدخ وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا //// یتارباخم یتارباخم تخاسریز   تخاسریز عونت   عونت وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یتعنص   یتعنص یاه   یاه هکبش   هکبش یزاسادج   یزاسادج ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف اباب  

8888
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یزاجم یاضف  یلم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5997194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش رتویپماک و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090395000074 زاین :  هرامش 

روشک یزاجم  یاضف  یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  اب  قباطم  - 

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

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

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  یمسر  روتکاف  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ  هئارا 

دشایم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه 
یراک زور  هیوست 15

1515674311 یتسپ :  دک  کالپ 20 ،  یبرغ -  نابایخ 16  شبن  یقهیب - راولب  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22073023-021  ، 86121086-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86047395-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5997233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش وو   رتویپماک   رتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8989

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090
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تسویپ مالعتسا  حرش  اب  قباطم  هکبش  ویسپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000651 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناسرو ریبدت  اریو  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RAPITON هدنزاس عجرم   RAPITON یتراجت مان  هنایار  هکبش  تروپ  لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 

تس 50 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   RAPITON هدنزاس عجرم   RAPITON یتراجت مان   RP-PC6SI-PUR-1 لدم  m 1 لوط  CAT6 FTP دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ناسرو ریبدت  اریو  هدننک  هضرع 

ددع 600 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   RAPITON هدنزاس عجرم   RAPITON یتراجت مان   RP-PC6UP-YEL-3 لدم  m 3 لوط  CAT6 UTP دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ناسرو ریبدت  اریو  هدننک  هضرع 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

لصفم نیهاش  روک  زیاس 24   FOC SS حرط یکیتسالپ  سنج  یتارباخم  یرون  ربیف  لصفم  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
زورما یروآ  نف  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   3M هدنزاس عجرم   VOL-FPUK-2K لدم هکبش  تروپ  ود  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

رهم نایاش  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SMD لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 60 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N123.5MCA لدم  m 1 لوط  SC-MM لیت گیپ  یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   DATWYLER هدنزاس عجرم   DATWYLER یتراجت مان  تروپ  یرون 24  ربیف  لدم  لماک  لنپ  چپ  الاک :  مان 
سراپ تاطابترا  ماتاد  یروانف 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

رکتبم ناروانف  اشوک  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   C7977A لدم  15TB یسیطانغم جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
هداد شواک  هدننک  هضرع  عجرم  یت  ید  یک  یتراجت  مان  یددع  فیک 1  پیز  هتسب   PF-300CMSCLC لدم  m 3 لوط یرون  ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ 
هتسب 200 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگدننک نیمأت  - تسیمازلا یلامداهنشیپ  هئارااب  نامزمه  ینفداهنشیپ  تسویپ  - دشابیم یناریا  یالاکدیرخاب  تیولواو  هدوب  هباشماهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09365147233 دشابیم ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  یتسپ  یاه  هنیزه  - دنیامن مادقا  هنومن  لاسرا  هب  تبسنامرفراک  مالعازادعب  تعاس  48 رثکادح تسیابیم 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5997309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا تخس  ینابیتشپو  سرادهگنو  سیورس  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000560 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

روپیلع مناخ  راکرس  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا تخس   تخس ینابیتشپو   ینابیتشپو سرادهگنو   سرادهگنو سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 9191
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سراف یرادناتسا   :: 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 18 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

jetfan-BOLBER-2020 VOT کر نف   - 9u عافتراو  60 قمع کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003287000075 زاین :  هرامش 

سراف یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
یناغان یجرف  اضر  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BSI لدم  U 9 زیاس یراوید  کر  الاک :  مان 

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

هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان  ( WDBU6Y0020BBK ELEMENTS(FU لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
تاشورپ ناشیدنا  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL

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

قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HPI یتراجت مان  هداتسیا  کر   0101FN لماک نف  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

jetfan-BOLBER-2020 VOT کر نف   - 9u عافتراو  60 قمع کر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134455555 یتسپ :  دک  سراف ،  یرادناتسا  (ع ) نیسح ماما  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32126240-071  ، 32307099-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307099-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداتسیا هداتسیا کرکر     0 10 10 10 1 FNFN  لماک لماک نفنف   لانرتسکا - - لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه  - - یراوید یراوید کرکر   ناونع : : ناونع 9292
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5997430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SC9300UK9: ربمان تراپ  () 9300XE 17.6 Cisco Catalyst UNIVERSAL) لدم ( 9300XE) وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشمدک  ناریا  (. هاگتسد 1 () چیئوس 176

1101001621000207 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انرب ناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6724-SFP لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 SC9300UK9: ربمان تراپ  () 9300XE 17.6 Cisco Catalyst UNIVERSAL) لدم ( 9300XE) وکسیس چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طبترم ناگدننک  تکرش  تیلاعف  هزوح.تسیمازلاروتکاف  شیپ.دسرب  ینفدحاودات  هبدیابالاک.هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  (. هاگتسد 1 () چیئوس 176

یدنسرخ 09124648035 .یراکزور 45 تخادرپ.دشاب

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

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

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9393
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لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنیلپآ اب  سالپ   poe تروپ چوس 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099805000032 زاین :  هرامش 

لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
کنیلپآ اب  سالپ   poe تروپ چوس 16  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

بسانم شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4717938589 یتسپ :  دک  لباب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد  نادیم  زرواشک  نابایخ  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32199206-011  ، 32190841-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32190594-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد قمع 60  تینوی  کر 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099805000031 زاین :  هرامش 

لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یلخاد قمع 60  تینوی  کر 9  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

بسانم شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4717938589 یتسپ :  دک  لباب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد  نادیم  زرواشک  نابایخ  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32199206-011  ، 32190841-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32190594-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کنیلپآ کنیلپآ اباب   سالپ   سالپ   poepoe تروپ   تروپ   1616 چوس   چوس ناونع : : ناونع 9494

یلخاد یلخاد   6060 قمع   قمع تینوی   تینوی کرکر  99   ناونع : : ناونع 9595

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

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

زا 144 ھحفص 69 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jmt27pcwckq72?user=37505&ntc=5997440
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5997440?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j6f2jrubvajaz?user=37505&ntc=5997569
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5997569?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مق ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5997585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS یتارباخم و یاه  تخاسریز  یرادهگن  تاریمعت و  درارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091459000079 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

دامرف لصاح  سامت  یرون 09127471834  یاقا  ای  یدابا 09198705863  نموم  یاقا  اب  ینف  خساپ  شسرپ و  هنوگ  ره  صوصخ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36121308-025  ، 36361211-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36630012-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یزاس  هنیهب  تهج   QSFP -100G - LR4 - S لوژام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001798 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شناوت هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   QSFP-40GE-LR4 لدم هکبش  یرون  ربیف  لدبم  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب لصاو  دات  دروم  دیاب  سانجا  یمامت  ** تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** یتسویپ کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  یمامت  ** تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم 

دیریگب سامت  یداهریپ  سدنهم  اب 88115400  تاعالطا  هنوگ  ره 

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

88114247-021  ، 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

UPSUPS وو   یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه تخاسریز   تخاسریز یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت درارق   درارق ناونع : : ناونع 9696

هکبش هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب تهج   تهج   QSFP - 100G -  LR4 -  SQSFP - 100G -  LR4 -  S لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5997598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط  ) یا هشیش  برد  اب   45 قمع تینوی   6 یراوید کر  ددع  36 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000289 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
متسیس ایاپ  | یراوید  | هکبش متسیس  تازیهجت  هسفق  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون 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

5997609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرابم هوک  هب  کساج  نژویف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرون ربیف  چوس  گیفناک  یزادنا و  هار  بصن و 

1101003809000558 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

دوش هداد  تمیق  ینف  تاصخشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یایا هشیش   هشیش برد   برد اباب     4545 قمع قمع تینوی   تینوی   66 یراوید یراوید کرکر   ناونع : : ناونع 9898

یرون یرون ربیف   ربیف چوس   چوس گیفناک   گیفناک وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 9999

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

یزاجم5995818 پاتکسد  یتخاسریز  یتامدخ  یزادنا  هحفص 18)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5995851 هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 18)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5996026 یروآ  نف  تاریهجت  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس hp و5996084 وکسیس و  چیئوس  دروم  لیبق 6  زا  هکبش  تازیهجت  گیفناک  یزادنا ، هار  بصن و 
san s

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اب5996467 هارمه   PVC 21 هلول رتم - دادعت 2000   cat6 SFTP هکبش لباک  سکاب 13×13 - مک 
CAT5 UTP تکوس یتناس - لباک 30  چپ  چینم - لبیک  تالاصتا -

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاس5996809 کی  تدم  هب  همرگ  تسپ  هرادا  رد  یکین  ورتکلا  یتنرتنیا و  تامدخ  هجاب  روما  یراذگاو 
یصوصخ شخب  هب 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دراگلا5997047 تیال  راتسا  رپوس  تلاب 5  هکبش  تحت  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلصا5997238 حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  قبط  لاوریاف  هاگتسد  هس  دیرخ 
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.تسویپ  مئامض  ساسا  رب  دیرخ 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ5997256 کالپ  تلاب  هکبش  تحت  هحفص 73)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اه5997558 سیورس  اه و  تخاسریز  اه ، هناماس  یزاس  مواقم  یزاس و  هحفص 18)نما  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : لدم هاگتسد  چنیا 8  شوب 55  یتعنص  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
BOSCH UML - 554-90 4K

1101005132000036 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

 : لدم هاگتسد  چنیا 8  شوب 55  یتعنص  روتینام  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
BOSCH UML - 554-90 4K

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگتسد هاگتسد   88 چنیا   چنیا   5555 شوب   شوب یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

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

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

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

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

5995779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت درس  گنر  اب  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005255000071 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  رقنس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

رقنس رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادهار تسرهف  ساسا  رب  دروارب  تسا .  هدیدرگ  رکذ  یتسویپ  دروارب  رد  عماج  تروص  هب  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6751653111 یتسپ :  دک  دمحا ،  هداز  ماما  بنج  یسراف  ناملس  نابایخ  رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48422033-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48422057-083 :: 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 گنر   گنر اباب   رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5995812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  دروآرب و  قبط  یتشپ ) هلوک  هقیلج و  ، مچرپ  ) اههار هیشاح  سرادم  یشزومآ  کمک  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001551000055 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  هدننک  هضرع  عجرم   50x50 cm داعبا یا  هچراپ  گنربش  فیدر  ود  اب  سرادم  نابرذگ  مچرپ  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  هدننک  هضرع  عجرم  گرزب  زیاس  سرادم  نابرذگ  گنربش  هقیلج  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
یکویب هداز  رقاب  شوایس  هدننک  هضرع  عجرم   HIRMAND PAPER یتراجت مان   27x37 cm زیاس بیج  ود  یا  هسردم  یتشپ  هلوک  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک   ، 7618437417 یتسپدک :  رجف   یشزرو  هاگشاب  یوربور  نهآهار - لپ  زا  دعب  یمالسا - یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7618437417

32614794-034  ، 32613797-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32614793-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یتشپ یتشپ هلوک   هلوک وو   هقیلج   هقیلج ،، مچرپ مچرپ  ) ) اههار اههار هیشاح   هیشاح سرادم   سرادم یشزومآ   یشزومآ کمک   کمک مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

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

5995814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز یرادرهش  ییامنهار  یاه  غارچ  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005220000255 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   LED یرون متسیس   cm 30 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  زمرق  هناخ  هس  باقن  مامت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 76 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5995815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  قرش  یاههار  هزوح  رد  لیدراگ  بصن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000187 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

رهش دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناجنز یرادرهش   یرادرهش ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا قرش   قرش یاههار   یاههار هزوح   هزوح ردرد   لیدراگ   لیدراگ بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 104104

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

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5996455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ءاهب  مالعتسا  مرف  طیارش  حرش و  قباطم  عمتجم  زاین  دروم  یکیفارت  یاهولبات  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201020007000031 زاین :  هرامش 

ناجنز ناروگنا    یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دیامن تبث  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  یتساوخرد  مالقا  یارب  لک  تمیق  کی  هدننک  نیمات  مالعتسا -  مرف  طیارش  حرش و  اب  قباطم  - 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناشنهام رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ناروگنا  ندعم  رابنا  ات  یربراب  لقن و  لمح و  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  یاه  مرف  لاسرا  لیمکت و  - 2

.دامن لصاح  سامت  هرامش 024-36526515  اب  زاین  تروص  رد  - 3

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

91001819-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440308-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت یاهولبات   یاهولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 105105
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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 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

5996635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیدرگ یراذگراب  زاین  دروم  مالقا.لیر  دراگ  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004916000056 زاین :  هرامش 

سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش یارآ  نایشآ  هدننک  هضرع  عجرم   DEMOSE یتراجت مان  یددع  نتراک 6  یدنب  هتسب  عون   300x105 cm داعبا یموینیمولآ  هلول  لیر  دراگ  الاک :  مان 

نتراک 19000 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلصاف هعطق  تازج  هشقن  ) .تسویپ ییارجا  هشقن  قبط  یتسیاب  تاعطق  هیلک.دیدرگ  یراذگراب  یتساوخرد  مالقا  هیلک  لیردراگ  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  یزاسرهش  هار و  ترازو  دات  دروم  EQ-8 دک یاراد  ( زادنا

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

32223533-076  ، 32223022-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223022-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دیدرگ .دیدرگ یراذگراب   یراذگراب زاین   زاین دروم   دروم مالقا.لیر   مالقا.لیر دراگ   دراگ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

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

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

زا 144 ھحفص 78 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2yuk4ugcsqkea?user=37505&ntc=5996635
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5996635?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاوها هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5997072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  دانسا و  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  لوا ) تبون  ) زاوها هقطنم 4  یرادرهش  تهج  لوادج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096687000019 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 4  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 091  یبآ  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
بلح 3750 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-2  دک  یکشم  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 562 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-4  دک  درز  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 563 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
ماف یمیش  نموه  هدننک  هضرع  عجرم  لیمج  یتراجت  مان   kg 25 نلاگ  J111 گنر دک  دیفس  یلودج  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 3750 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگدیسر هدننک  نیمات  یوس  زا  هلصاو  داهنشیپ  هب  تکرش  کرادم  هئارا  مدع  تسویپ و  دانسا  قبط  زاین  دروم  کرادم  یراذگراب  مدع  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ کرادم  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  الاک  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  مالقا  یمامت  تهجدشابیم  یمازلا  سردآ  هارمه و  نفلت  تبث.دش  دهاوخن 

6134938877 یتسپ :  دک   ، 4 هقطنم یرادرهش  یعونصم  راشبآ  بنج  ناتسلگ  نابوتا  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737028-061  ، 33737600-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737028-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوادج لوادج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107
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لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lpc2230m لدم دراگلا  ناوخ  کالپ  تلاب  هکبش  تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099805000034 زاین :  هرامش 

لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
lpc2230m لدم دراگلا  ناوخ  کالپ  تلاب  هکبش  تحت  نیبرود  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

بسانم شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4717938589 یتسپ :  دک  لباب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد  نادیم  زرواشک  نابایخ  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32199206-011  ، 32190841-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32190594-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  تسپ  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 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

5997367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیلف  ینف  تاصخشم  ساسا  رب   QR دکراب هارمه  هب  داعبا 14*14 و 8*15  هب  یتسپ  دک  دنمشوه  کالپ  دیرخ 32000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004342000029 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   8x20 cm زیاس لیطتسم  لکش  یتسپدک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 32000 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیلف  ینف  تاصخشم  ساسا  رب   QR دکراب هارمه  هب  داعبا 14*14 و 8*15  هب  یتسپ  دک  دنمشوه  کالپ  دیرخ 32000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8146934531 یتسپ :  دک  طاشن ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241172-031  ، 32206050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32206050-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تلاب   تلاب هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 108108

تسویپ تسویپ لیلف   لیلف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب     QRQR دکراب   دکراب هارمه   هارمه هبهب     1515 ** 88 وو     1414** 1414 داعبا   داعبا هبهب   یتسپ   یتسپ دکدک   دنمشوه   دنمشوه کالپ   کالپ   3200032000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: 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 17 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگلت چیپ  ددع  یکیفارت و 2600  هدننک  ادج  ددع   100 ینابایخ -  ریگتعرس  ددع   300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094756000047 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   cm 70 عافترا تباث  هدنهد  رادشه  طورخم  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714111 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس  ریدغ -  یرادا  هعومجم  نمهب -  خ 22  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673075-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32672400-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یفارگلت یفارگلت چیپ   چیپ ددع   ددع   26002600 وو   یکیفارت   یکیفارت هدننک   هدننک ادج   ادج ددع   ددع   100100 ینابایخ -  -  ینابایخ ریگتعرس   ریگتعرس ددع   ددع   300300 ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5995761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ندش کیتاموتا  تیلباق  اب  ییوشک  برد  هاگتسد  کیتاموتا و 2  برد  هاگتسد  دادعت 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003616000022 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  تایئزج  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719153137 یتسپ :  دک  مق ،  کالماودانسا  تبث  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  نواعت -  راولب  رسای -  رامع  یرتم  راولب 75 مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37750901-025  ، 33555028-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33555013-025 :: 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

ندش ندش کیتاموتا   کیتاموتا تیلباق   تیلباق اباب   ییوشک   ییوشک برد   برد هاگتسد   هاگتسد   22 وو   کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد هاگتسد   هاگتسد   11 دادعت   دادعت 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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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 11 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هشیش  یقرب  کیتاموتا  برد  هب  یمالسا  بالقنا  نهموب -  زکرم  تاطابترا  تیاس  یاه  نلاس  برد  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001791 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بالقنا 1401/09/09) عمتجم  نهموب 1401/09/12 و  دیدزاب  نامز  ) تسیمازلا هناماس  رد  مرف  یرازگراب  دیدزاب و  * تسویپ لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* دریگیم قلعت  لک  هب  تسیمازلا و  اصافم  دراد ***  دادرارق  راک  نیا  **

شادراق سامت 09125259636  یگنهامه و  تسیمازلا *  روتکاف  شیپ  هیارا  ** 

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

88114247-021  ، 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

یایا هشیش   هشیش یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد هبهب   تاطابترا   تاطابترا تیاس   تیاس یاه   یاه نلاس   نلاس برد   برد ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5996082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشمو  مالعتسا  قبط  دنهس  هاگدورف  یسرتسد  لرتنک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000180 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریصن هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم   Turn Stile لدم ددرت  رامآ  تبث  دارفا و  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  هخاش  هس  تیگ  الاک :  مان 

یسوط نیدلا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج -3 .دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  یراذگرابو  اضما  رهمو  میامض   SOW تاصخشمو مالعتسا  لیمکت  -2 دشابیم هباشم  هدش  هیارا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هطوبرم  سانشراک  نفلت 04141996100  هرامش  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  تاعالطا  بسک 

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 یسرتسد   یسرتسد لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

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

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

5996698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صالخو ناقاتایو  تفش  هارمه  هب  18RPM تعرس اب  یروراکسید  AC مرگ ولیک  هرکرک 600 روتومددع  یزادنا 4 هار  بصن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  هاگشیامن  یناشن  شتآ  ریجنز  نک 

1101001063000323 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 4 دادعت : 

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

دیآ  لمعب  دیدزاب  لحمزا  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق  دشاب 2- یم  راکنامیپ  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن  لقن  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا لوبق  دروم  ینف  سانشراک  داتابراک  ماجنا  دشابیم 4- یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  -3

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912620-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: 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

هرکرک هرکرک روتومددع   روتومددع 44 یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

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

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

5996957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزابهش سدنهم  لاوس  تروصرد  ههام - هیوست 2  لحم - رد  بصن  لیوحت و  هباشم - دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09371325316

1101094171000010 زاین :  هرامش 
ماج تبرت  یکشزپ  مولع  دابآ  حلاص  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09330957006 ینابرق سدنهم  لاوس  تروصرد  ههام - هیوست 2  لحم - رد  بصن  لیوحت و  هباشم - دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9581973133 یتسپ :  دک  دابا ،  حلاص  نامرد  تشادهب و  هکبش  نارمچ -  نابایخ  دابا -  حلاص  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52753213-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52752874-051 :: 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

یموینیمولآ یموینیمولآ یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 115115

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مجاهم یوردوخ  اب  هلباقم  تهج  یزلف  رچکارتسا  یاراد  رتم  یتناس  عافترا 60  اب  یرتم  ذوفن 5  دض  یهرز  عنام  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  - ذوفن دض  عنام  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201003078000116 زاین :  هرامش 
ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تاصخشم  قبط  - ذوفن دض  عنام  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  تسویپ  - دوشیم ماجنا  سانشراک  دات  زا  سپ  هیوست  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  نیتناژرآ  نادیم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
81924370-09126840086 سانشراک اب  سامت  - دشابربتعم یتناراگاب  قوف  یالاک  - تسیمازلا

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

81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: 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

مجاهم مجاهم یوردوخ   یوردوخ اباب   هلباقم   هلباقم تهج   تهج یزلف   یزلف رچکارتسا   رچکارتسا یاراد   یاراد رتم   رتم یتناس   یتناس   6060 عافترا   عافترا اباب   یرتم   یرتم   55 ذوفن   ذوفن دضدض   یهرز   یهرز عنام   عنام نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

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

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

5997247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل ساسارب  یتسیاب  یلام  داهنشیپ  یانبمو  الاک  ملق  ناونع 1 تحت  تسویپ  تسیل  ساسارب  یکیناکم  ورتکلا  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشمو 

1101091378000283 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   BOLLARD PAINTED لدم یکیرتکلا  تباث  دنب  هار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  نینچمهدشاب  یم  تکرش  نیا  ینف  ناسانشراک  یسرزاب  دیئاتو  تیور  هب  طونم  الاک  تفایرد  ندش  هدنرب  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  هدش  اضما  رهم و  هدنشورف  یوس  زا  دیاب  رادیرخ  یتسویپ  کرادم  امازلاو  دشابیم  هدنشورف 

6817783738 یتسپ :  دک  تیریدم ،  راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33207815-066  ، 33208074-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33208074-066 :: 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

یکیناکم یکیناکم ورتکلا   ورتکلا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 1171 17

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 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

5997433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ لاسرا  تادنتسم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  مالقا  تایئزج  تاصخشم و 

1101001630000071 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P822/2GB لدم هنایار  رلرتنک  تراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

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

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

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هنایار هنایار رلرتنک   رلرتنک تراک   تراک یتراک -  -  یتراک بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد یقرب -  -  یقرب لفق   لفق ناونع : : ناونع 118118
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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 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

5995842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  / هزور لهچ  تخادرپ  تسا / هدمآ  تسویپ  هب  دراوم  یمامت  تاقلعتم /  سراح و  نیبرود  هباشم /  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ 

1101090129000093 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 

.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  / هزور لهچ  تخادرپ  تسا / هدمآ  تسویپ  هب  دراوم  یمامت  تاقلعتم /  سراح و  نیبرود  هباشم /  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134845794 یتسپ :  دک  زاریش ،  یکشزپ  هدکشناد  یرادناتسا /  بنج  دنز /  راولب  زاریش /  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32084013-071  ، 2301274-713 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2301274-713 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5996146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ // هزور هزور لهچ   لهچ تخادرپ   تخادرپ تسا / / تسا هدمآ   هدمآ تسویپ   تسویپ هبهب   دراوم   دراوم یمامت   یمامت تاقلعتم /  /  تاقلعتم وو   سراح   سراح نیبرود   نیبرود هباشم /  /  هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ

1 191 19

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 120120
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( یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب   ) تسویپ تسیل  تاصخشم  لدم و  قبط  تازیهجت  ریاس  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004163000069 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

باتهم تراجت  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   EM-C416CM لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نیما عماج  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MC ELECTRONICS یتراجت مان   ZVC لدم هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

یدیلوت هدنزاس  عجرم  یرتم  لوط  یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   2x75 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 
نانمس لباک  میس و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نانمس  لباک  میس و 

رتم 500 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   RG59 لدم یزلف  سنج   BNC هکبش لباک  رس  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   PSA RG 25 GP -001 لدم ریوصت  لباک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   CAT 6 UTP لدم  Lan هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 500 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  طیارش  ریاس  ، تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  ، دشاب تسویپ  تسیل  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  قبط  اهالاک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916813541 یتسپ :  دک  تلود ،  ناتسوب  بنج  یبونج -  تلاسر  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33610469-076  ، 33610430-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33610430-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هاشنامرک ناتسا  یهاگشناد  داهج  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5996467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکاب مک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CAT5 UTP تکوس یتناس - لباک 30  چپ  چینم - لبیک  تالاصتا - اب  هارمه   PVC 21 هلول رتم - دادعت 2000   cat6 SFTP هکبش لباک  سکاب 13×13 - مک  - 

1201005336000007 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  دحاو  یروانف  ملع و  کراپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715664494 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  داهج  هچوک  نمهب  هار 22  هس  - یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31031-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31031-083 :: 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

جرک ناتسرهش  قرش  تشادهب  زکرم   :: 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 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

5996742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.جرک قرش  تشادهب  زکرم  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  ملق  نیبرود 9  یزادنا  هار  بصن و  تهج  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091481000073 زاین :  هرامش 

جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   VELOCITY یتراجت مان   BNC لدم هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدننک  نیماتاب  لمح  هنیزه  دشابیم و  ههام  تروص 2  هب  تخادرپ  دوش و  همیمض  تمیق  اب  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3144663511 یتسپ :  دک  جرک ،  قرش  تشادهب  زکرم  رمحا  لاله  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34462552-026  ، 34442477-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34453098-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3030 لباک   لباک چپچپ   چینم - - چینم لبیک   لبیک تالاصتا - - تالاصتا اباب   هارمه   هارمه   PVCPVC  2 12 1 هلول   هلول رتم - - رتم   2 0002000 دادعت   دادعت   cat6  SFTPcat6  SFTP  هکبش هکبش لباک   لباک - - 1313×× سکاب  1313 سکاب مکمک   ناونع : : ناونع
CAT5 UTPCAT5 UTP  تکوس تکوس یتناس - - یتناس

12 112 1

.جرک .جرک قرش   قرش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم تهج   تهج تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ملق   ملق   99 نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 122122
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لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکیا موز 40  اب  ماد  دیپسا  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099805000025 زاین :  هرامش 

لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سکیا موز 40  اب  ماد  دیپسا  نیبرود  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

ربتعم شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4717938589 یتسپ :  دک  لباب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد  نادیم  زرواشک  نابایخ  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32199206-011  ، 32190841-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32190594-011 :: 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

لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراگلا تیال  راتسا  رپوس  تلاب 5  هکبش  تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099805000027 زاین :  هرامش 

لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دراگلا تیال  راتسا  رپوس  تلاب 5  هکبش  تحت  نیبرود  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

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

بسانم شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4717938589 یتسپ :  دک  لباب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد  نادیم  زرواشک  نابایخ  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32199206-011  ، 32190841-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32190594-011 :: 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

سکیا سکیا   4040 موز   موز اباب   ماد   ماد دیپسا   دیپسا نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 123123

دراگلا دراگلا تیال   تیال راتسا   راتسا رپوس   رپوس   55 تلاب   تلاب هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 124124

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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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 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  اضاقت  مالقا  قیقد  تیئور  تهج  هباشم ،  دک  ناریا  - synectics fech متسیس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000160 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
بستحم هدننک  هضرع  عجرم   AXIZ هدنزاس عجرم   PTZ 214 لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 41 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت 

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

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: 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

لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lcm5212f لدم دراگلا  لسکیپ  اگم  ماد 5  هکبش  تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099805000026 زاین :  هرامش 

لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
lcm5212f لدم دراگلا  لسکیپ  اگم  ماد 5  هکبش  تحت  نیبرود  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

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

بسانم شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4717938589 یتسپ :  دک  لباب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد  نادیم  زرواشک  نابایخ  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32199206-011  ، 32190841-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32190594-011 :: 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

یلاتیجید یلاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 125125

lcm5212 flcm5212 f  لدم لدم دراگلا   دراگلا لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   55 ماد   ماد هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 126126

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

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

5997211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  نادیپس  یرونربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001796 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداز میهاربا  قیرف  هدننک  هضرع  عجرم   407S لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  تازیهجت  تسیل  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171091437 یگنهامه : تهج  رظان  .تسیمازلا  هدشرهم  تمیق  زیر  قاصلا 

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

36294933-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lcm5624m لدم دراگلا  زیاروتوم  لسکیپ  اگم  تلاب 6  هکبش  تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099805000035 زاین :  هرامش 

لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
lcm5624m لدم دراگلا  زیاروتوم  لسکیپ  اگم  تلاب 6  هکبش  تحت  نیبرود  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  6 دادعت : 

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

بسانم شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4717938589 یتسپ :  دک  لباب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد  نادیم  زرواشک  نابایخ  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32199206-011  ، 32190841-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32190594-011 :: 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 هبهب   نادیپس   نادیپس یرونربیف   یرونربیف هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 127127

دراگلا دراگلا زیاروتوم   زیاروتوم لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   66 تلاب   تلاب هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 128128

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5997241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000018 زاین :  هرامش 
نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33350051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350050-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5997347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ناتسورس  یرونربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001797 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداز میهاربا  قیرف  هدننک  هضرع  عجرم   407S لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  تازیهجت  تسیل  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171091437 یگنهامه : تهج  رظان  .تسیمازلا  هدشرهم  تمیق  زیر  قاصلا 

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

36294933-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 129129

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   ناتسورس   ناتسورس یرونربیف   یرونربیف هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 130130

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5997663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یپوکسودنا نیبرود  ناونع : 

14013527 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/19 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5997256 کالپ  تلاب  هکبش  تحت  هحفص 73)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یپوکسودنا یپوکسودنا نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 131131
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5997280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ESP TUBING HANGER AND ACCESSORIES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004274 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  in 7 هناهد زیاس  ینف 10076  هرامش   11x7 in زیاس یا  هوزر  لاصتا  عون  نبرک  مک  یژایلآ  دالوف  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تازیهجت  یزغم  هلول  زیوآ  الاک :  مان 

یهاچرس تازیهجت  یروانف  هدننک  هضرع 
ددع 33 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح هب  یضاقتم  دات  یسرزاب و  الاک ، تفایرد  زا  سپ  یلایر و  تخادرپ  هوحن  .درادن  تخادرپ  شیپ  .دشاب  یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تفن  یلم  تکرش  دنلب  تسیل  هناماس EP و  رد  هدنشورف  تیوضع  .ددرگ  یم  زیراو  هدنشورف 

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

23942661-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

دالوف5997280 زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تازیهجت  یزغم  هلول  هحفص 98)زیوآ  )  accessaccess

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

دالوف دالوف زاگ   زاگ وو   تفن   تفن یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تازیهجت   تازیهجت یزغم   یزغم هلول   هلول زیوآ   زیوآ ناونع : : ناونع 132132

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 " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

گرزب نارهت  قرش  یعامتجا  نیمات  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 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

5997138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  هدش  تبث  یاه  دکناریا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش جرد  تمیق  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 
1101090399000033 زاین :  هرامش 

نارهت قرش  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتآ دید  ناوت  هدنزاس  عجرم  یتآ  دید  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   HDD لدم  TB 4 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZS-NVR32-V2-8H لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
تاروگیز نیرفآ  نما  هدننک 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نایناریا  رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   G AND B یتراجت مان   1400DN لدم ور  ود  پاچ  تیلباق  اب  دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
نایناریا رزیل  ایرآ  یناگرزاب 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   Tsn 460 لدم  in 46 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
یمیرکریم دمحمدیس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ATX لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1914873341 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  ردص  لپو  یتعیرش  نابایخ  عطاقت  هیهلا  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22005413-021  ، 22639962-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22005149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

5997138 - روتینام دیفس -  هایس و  یرزیل  رگپاچ  هکبش -  تحت  زاس  هریخذ  لانرتنیا -  کسید  دراه 
هنایار سیک 

هحفص 98) )  nvrnvr

هنایار هنایار سیک   سیک روتینام -  -  روتینام دیفس -  -  دیفس وو   هایس   هایس یرزیل   یرزیل رگپاچ   رگپاچ هکبش -  -  هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ لانرتنیا -  -  لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 133133

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 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

ریالم5996119 کارا و  یاههاگتسیا  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  هحفص 38)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5996675 مالعا  متسیس  یرادگنو  هحفص 38)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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 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

5996008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

dlink dap2360 لدم تنیوپ  سسکا  ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098185000009 زاین :  هرامش 

ابیز یاهرنه  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
ینارون خرات  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EDUP یتراجت مان   EP-2906 لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسر  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتایلام  یهاوگ 
ربتعم  یتناراگ 

هشب  یعوجرم  ناکما  تروص  رد 
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

سسکا  :: 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

5996008dlink dap2360 لدم تنیوپ  سسکا  ددع  هحفص 100)3  سسکا  ( سسکا

dlink  dlink  dap2360dap2360 لدم   لدم تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ددع   ددع   33 ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 144 ھحفص 100 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k4blsy3tkzeaf?user=37505&ntc=5996008
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5996008?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تبث5995935 ناوخ  کالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
روتکژورپ هارمه  هب  تعرس  تافلخت  ددرت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کیفارت5996224 لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هحفص 11)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ5997256 کالپ  تلاب  هکبش  تحت  هحفص 73)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تبث5995935 ناوخ  کالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
روتکژورپ هارمه  هب  تعرس  تافلخت  ددرت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاگدورف5996082 یسرتسد  لرتنک  یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 81) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرت5997187 تبث  ناوخکالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
روتکژورپ هارمه  هب  تعرس  تافلخت  و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 144 ھحفص 101 
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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 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

5995892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح دض  هتسوپ  اب   UPS تهج تعاسرپمآ  تلو 100  دیسا 12  دلیس  یرطاب  ددع  دیرخ 120  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001788 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناراف یتراجت  مان   A 200 نایرج تدش   V 6 ژاتلو  FA دیسا دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب لصاو  دات  دروم  دیاب  سانجا  یمامت  ** تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** یتسویپ کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  یمامت  ** تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم 

دیریگب سامت  یجرگ  سدنهم  اب 88112935  تاعالطا  هنوگ  ره 

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

88114247-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   هتسوپ   هتسوپ اباب     UPSUPS تهج   تهج تعاسرپمآ   تعاسرپمآ   100100 تلو   تلو   1212 دیسا   دیسا دلیس   دلیس یرطاب   یرطاب ددع   ددع   12 0120 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 144 ھحفص 102 
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دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: 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

5997398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000259 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 2 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-2 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

ردنلیس 217 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط - میشاب هتشادار  طوبرم  کرادم  بسک  هناورپ  - دشاب یناشن  شتا  هیداحتا  تسیل  رد  دیاب  هدننک  تکرش   - هدنشورف اب  لقنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا   - ناتسرامیب سانشراک  اب  دات  - دوش یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل 

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: 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

قیرح5995892 دض  هتسوپ  اب   UPS تهج تعاسرپمآ  تلو 100  دیسا 12  دلیس  یرطاب  ددع  هحفص 8)دیرخ 120  قیرح  ( قیرح

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

5996077UPS رورس و قاتا  قیرح  افطا  متسیس  هحفص 38)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ریالم5996119 کارا و  یاههاگتسیا  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  هحفص 38)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5996675 مالعا  متسیس  یرادگنو  هحفص 38)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5996782 ءافطا  نالعا و  متسیس  بصن  هحفص 38)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5996920 افطا  متسیس  یزادنا  هارو  هحفص 38)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسیل5997033 قبط   fm200 کیتام وتا  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن  دیرخ 
.تسا هباشم  دکناریا.تسویپ 

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا دربراک   دربراک   p-2p-2 لدم   لدم زاگ   زاگ اباب   طولخم   طولخم ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5997398 ءافطا  دربراک   p-2 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  هحفص 8)شوماخ  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5997626 دض  هحفص 38)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  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 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

5997413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  اقیقد   laser one لدم :  جنس - زاگ  زاگ و  یرزیل  بای  تشن  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000149 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیورا اریو  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   HUBERG هدنزاس عجرم   Laser one لدم جنس  زاگ  زاگ و  یرزیل  بای  تشن  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدنشورف  هدهع  هب  راک  نایاپ  ات  عورش  زا  یضاقتم ) رابنا  ) دصقم ات  ( هدنشورف ) ادبم زا  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم مالعا  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشابیم  یمازلا  هدش  مالعا  مالقا  ینف  تاصخشم  هئارا ی 

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

52653720-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: 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

تسویپ5997413 تساوخرد  قبط  اقیقد   laser one لدم :  جنس - زاگ  زاگ و  یرزیل  بای  تشن  هحفص 104)روتکتد  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط اقیقد   اقیقد   laser onelaser one لدم :  :  لدم جنس - - جنس زاگ   زاگ وو   زاگ   زاگ یرزیل   یرزیل بای   بای تشن   تشن روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 137137
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هجرد 2 دزی  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تسپ حطس 3 55 

دزی 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

5995728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مود هبترم  () تسویپ ینف  تاصخشم  اب  ) یرادرب هشقن  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003144000016 زاین :  هرامش 

( ینامزاس تسپ   55   3 حطس   2 هجرد  ) دزی ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راصح مرکم  یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   DEWALT یتراجت مان   DW 088K LASER لدم یرزیل  زارت  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

رگن ایرآ  ناماس  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LEICA یتراجت مان  یرادرب  هشقن  تازیهجت   gph1 روشنم الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
ارس رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH یتراجت مان   PCL لدم ینف 0603008  هرامش  یطخ  یرزیل  عون  زارت  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

لگ انیاس  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم   PENTAX یتراجت مان   AP281 لدم یرادرب  هشقن  بایزارت  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
روآون نارگشواک  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   STONEX یتراجت مان   RTS-822R3 لدم یرزیل  نشیتسا  لاتوت  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

انبم کتوئژ  هدننک  هضرع  عجرم   LEICA لدم یبوچ  نیگنس  یرادرب  هشقن  نیبرود  هیاپ  هس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
نارمع زیهجت  کت  ارآ  هدننک  هضرع  عجرم   DISTANCE METER یتراجت مان   SW-A60 لدم یسدنهم  یرزیل  رتم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

ماگشیپ قیقد  نایدار  هدننک  هضرع  عجرم   SANDING یتراجت مان   Arc 5 لدم هیناث  تقد 2  اب  یرادرب  هشقن  نشیتسا  لاتوت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
انبم کتوئژ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LEICA یتراجت مان   eTrex 10x لدم یتسد   GPS هدنریگ الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

؛ تسیمازلا تادنتسم  یراذگراب  ؛ تسویپ طیارش  قبط  الاک  لیوحت  زا  سپ  یدقن و  تروصب  تخادرپ  ؛ ددرگ ظاحل  هعلاطم و  تسویپ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713417 یتسپ :  دک  نواعت ،  هار  هس  وجشناد -  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8250660-0353  ، 38250660-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254791-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب هشقن   هشقن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138
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کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا   ) تسویپ تساوخرد  قبط  تاقلعتم  بات و  پل  ملق   9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000147 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدومحم یدهملادبع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   K42DR لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

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

جیلب تفن  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SANDISK یتراجت مان   SDSDQM-064G-A11A لدم  GB 64 تیفرظ کیتسا  هظفاح  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
ایسآ ناسکین  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   OLYMPUS یتراجت مان   EM 50 mm لدم  mm 50 ینوریب نیبرود  زنل  الاک :  مان 

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

اضر یلع  هدننک  هضرع  عجرم   MIPRO یتراجت مان   MH-801a لدم یتسد  میس  یب  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
یدیحو زانهش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   E-BLUE یتراجت مان   ENL 19115R لدم هارمه  هنایار  فیک  الاک :  مان 

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

شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EL PL R03-EB GXXX REAR WIDE لدم روتکژرپ  وئدیو  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
ناتابکا تراجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   SANDISK یتراجت مان   SDSDB-032G-P36 لدم  GB 32 تیفرظ  secure digital card هظفاح تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

یگدنز ناشن  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DATAKEY هدنزاس عجرم   DW700 لدم  mAh 4000 تیفرظ یزیمور  رکیپسا  میس و  یب  رژراش  الاک :  مان 
ید

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   JMARY هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JMARY یتراجت مان   KT-255 لدم یموینیمولآ  سنج  یرادربملیف  یساکع و  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ییالع هلا  حور  هدننک 

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

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدنشورف  هدهع  هب  راک  نایاپ  ات  عورش  زا  یضاقتم ) رابنا  ) دصقم ات  ( هدنشورف ) ادبم زا  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم مالعا  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشابیم  یمازلا  هدش  مالعا  مالقا  ینف  تاصخشم  هئارا ی 

داهنشیپ  تسویپ  تساوخرد  قبط  اقیقد 
دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا 

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

52653720-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

تراک تراک روتکژرپ -  -  روتکژرپ وئدیو   وئدیو زنل   زنل هارمه - - هارمه هنایار   هنایار فیک   فیک یتسد -  -  یتسد میس   میس یبیب   نوفورکیم   نوفورکیم ینوریب - - ینوریب نیبرود   نیبرود زنل   زنل کیتسا -  -  کیتسا هظفاح   هظفاح تراک   تراک پات -  -  پات بلبل   ناونع : : ناونع
یرادربملیف یرادربملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ یزیمور -  -  یزیمور رکیپسا   رکیپسا وو   میس   میس یبیب   رژراش   رژراش هظفاح -  -  هظفاح

139139
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52652815-061 :: 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

یرادرب5995728 هشقن  تازیهجت  هحفص 15)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

ریوصت5995745 شیاپ  تراظن و  نیبرود  هناماس  زا  یرادهگن  یزادنا و  هار  بصن  هحفص 15)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5995842/ تسا هدمآ  تسویپ  هب  دراوم  یمامت  تاقلعتم /  سراح و  نیبرود  هباشم /  دک  ناریا 
.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  / هزور لهچ  تخادرپ 

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5996055 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، ییارجا  تایلمع  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 15)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5996146 رادم  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کیفارت5996224 لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هحفص 11)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

فیک5996431 یتسد -  میس  یب  نوفورکیم  ینوریب - نیبرود  زنل  کیتسا -  هظفاح  تراک  پات -  بل 
هیاپ یزیمور -  رکیپسا  میس و  یب  رژراش  هظفاح -  تراک  روتکژرپ -  وئدیو  زنل  هارمه - هنایار 

یرادربملیف یساکع و  نیبرود 

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

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

اب5996467 هارمه   PVC 21 هلول رتم - دادعت 2000   cat6 SFTP هکبش لباک  سکاب 13×13 - مک 
CAT5 UTP تکوس یتناس - لباک 30  چپ  چینم - لبیک  تالاصتا -

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5996559 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)لیمکت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسیل5996742 قبط  ملق  نیبرود 9  یزادنا  هار  بصن و  تهج  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  تساوخرد 
.جرک قرش  تشادهب  زکرم  تهج  تسویپ 

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سکیا5996972 موز 40  اب  ماد  دیپسا  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراگلا5997047 تیال  راتسا  رپوس  تلاب 5  هکبش  تحت  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلاتیجید5997080 هتسب  رادم  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5997083lcm5212f لدم دراگلا  لسکیپ  اگم  ماد 5  هکبش  تحت  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حرش5997211 هب  نادیپس  یرونربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تسیل 
تسویپ

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراگلا5997240 زیاروتوم  لسکیپ  اگم  تلاب 6  هکبش  تحت  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ5997256 کالپ  تلاب  هکبش  تحت  هحفص 73)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

..و5997295 یرتم  مین  لیتگیپ   - Kenbotong ییویدار شید   - MikroTik QRT5 سلریاو هحفص 11)ویدار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

حرش5997347 هب  ناتسورس  یرونربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تسیل 
تسویپ

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یپوکسودنا5997663 هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخارف یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

new.nisoc.ir :: عبنم :: 1401/09/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک روما  تاکرادت و  هدننک :  رازگرب  شخب  مان 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس5996241 هریخذ  تازیهجت  هحفص 109)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5997138 - روتینام دیفس -  هایس و  یرزیل  رگپاچ  هکبش -  تحت  زاس  هریخذ  لانرتنیا -  کسید  دراه 
هنایار سیک 

هحفص 98) )  nvrnvr

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140

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 " ) " ) 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم :: 1401/10/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997619 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کتشد  رهش  ییاتسور  یرهش و  هدودحم  رد  اه  لیسم  اه و  هناخدور  میرح  رتسب و  یهدناماس  حرط  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیسم یدمحا و  دیهش  نابایخ  یمارهب ، دیهش  نابایخ  نایگنهرف ، نابایخ  لیسم  یزاس  فک  یشک و  دنب  هارمه  هب  یپ  زا  رتالاب  یپ و  رد  یراک  گنس  تایلمع  یارجا 

رهش و ...  یلصا 
لایر رابتعا 14.000.000.000 

هجو زیراو  ای  تکراشم  قاروا  ای  یروهمج  یزکرم  کناب  یکناب  ریغ  تاسسوم  زا  هدش  رداص  همان  تنامض  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 700.000.000  غلبم  تلاسر -  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن 

یلصا نابایخ  کتشد  رهش  لدرا  ناتسرهش  فلا  تکاپ  هئارا  تاعالطا و  تفایرد   :: سردآ سردآ

03834363047 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

یکیناکم5997247 ورتکلا  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 81) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرهش و5997619 هدودحم  رد  اه  لیسم  اه و  هناخدور  میرح  رتسب و  یهدناماس  حرط  یراذگاو 
ییاتسور

هحفص 109) دنب  ( دنب هار   هار

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

ییاتسور ییاتسور وو   یرهش   یرهش هدودحم   هدودحم ردرد   اهاه   لیسم   لیسم وو   اهاه   هناخدور   هناخدور میرح   میرح وو   رتسب   رتسب یهدناماس   یهدناماس حرط   حرط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 141141

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

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

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

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

5995758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیا ریغ  رد  دسرب  ینف  سانشراک  دات  هب  دیاب  الاک  .تسا  هباشم  دک  ناریا  .بسانم  دراه  اب   NAS 4BAY هاگتسد دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  لاطبا  تروص 

1101005944000063 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یناسر عالطا  رترب  یاه  هشیدنا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ASROCK یتراجت مان   NAS-9601 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لاطبا  تروص  نیا  ریغ  رد  دسرب  ینف  سانشراک  دات  هب  دیاب  الاک  .تسا  هباشم  دک  ناریا  .بسانم  دراه  اب   NAS 4BAY هاگتسد دیرخ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

7133816554 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  قرب ، نابایخ  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321418-071  ، 32321369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32321369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بسانم بسانم دراه   دراه اباب     NAS 4BAYNAS 4BAY هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 142142
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دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5995887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060037000121 زاین :  هرامش 

دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL580 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  هب  رورس  لماک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلوتم  سدنهم  یگنهامه 09153759850-05157221917  تهج  سامت  هرامش 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 

9691699967 یتسپ :  دک  دابانگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  ریدغ -  نادیم  دابانگ -  ناتسرهش  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57223028-051  ، 57223513-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57227689-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 143143
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یهاگشناد داهج  دمتعم  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5995968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050207000322 زاین :  هرامش 

دمتعم هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
دوش یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ  - 

دشاب هتشادن  تریاغم  روتکاف  شیپ  اب  هناماس  یمالعا  تمیق 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517964311 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  دمتعم  هدکشهوژپ  کالپ 146  یبونج  یدناگ  نابایخ  .کنو  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88771645-021  ، 88884046-012 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رورس   رورس ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: 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

5996009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هیارا   ) یتناراگ لاس  ود  اب  تسویپ  تاصخشم  قبط   HPE proliant DL 380 Gen 10 server رورس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسیمازلا روتکاف 

1101004766000065 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 ( تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   ) یتناراگ لاس  ود  اب  تسویپ  تاصخشم  قبط   HPE proliant DL 380 Gen 10 server رورس هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613731196 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بنج  هپس  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237864-034  ، 32222280-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237864-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ هیارا   هیارا  ) ) یتناراگ یتناراگ لاس   لاس ودود   اباب   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HPE HPE proliant proliant DL 380 Gen DL 380 Gen 10  10  serverserver  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
 ( ( تسیمازلا تسیمازلا

145145
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5997034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپ توف  لاچخی 12  یکینورتکلا  تیک  تیلپسا و  رلوک  یکینورتکلا  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002095 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یتراجت  مان   Btu\hr 19000 تیفرظ  RC19CHS/PT3 لدم رورس  قاتا  دربراک  یکینورتکلا  تیک  دقاف  راک  مئاد  یشیامرس  لاه  گنیلوک  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

مشق هیوهت  اتهب  هدننک  هضرع  عجرم  وکویر  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناریا یتراجت  مان   Btu\hr 25000 تیفرظ  RC25CHS/PT3 لدم رورس  قاتا  دربراک  یکینورتکلا  تیک  دقاف  راک  مئاد  یشیامرس  لاه  گنیلوک  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

مشق هیوهت  اتهب  هدننک  هضرع  عجرم  وکویر  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا ینف  تاصخشم  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177284-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بسانم5995758 دراه  اب   NAS 4BAY هاگتسد هحفص 110)دیرخ 3  رورس  ( رورس

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

هحفص 110)رورس5995887 رورس  ( رورس

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

تسویپ5995968 لیاف  قبط  هحفص 110)رورس  رورس  ( رورس

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

اب5996009 تسویپ  تاصخشم  قبط   HPE proliant DL 380 Gen 10 server رورس هاگتسد  کی 
 ( تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   ) یتناراگ لاس  ود 

هحفص 110) رورس  ( رورس

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

5996077UPS رورس و قاتا  قیرح  افطا  متسیس  هحفص 38)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس hp و5996084 وکسیس و  چیئوس  دروم  لیبق 6  زا  هکبش  تازیهجت  گیفناک  یزادنا ، هار  بصن و 
san s

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

لاچخی لاچخی یکینورتکلا   یکینورتکلا تیک   تیک وو   تیلپسا   تیلپسا رلوک   رلوک یکینورتکلا   یکینورتکلا تیک   تیک ناونع : : ناونع 146146
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

.تسیمازلا5996774 تسویپ  تسیل  هب  هعجارم  .دشاب  یم  هباشم  دکناریا  .رورس  قاتا  هحفص 45)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رازفا5996945 مرن  دیرخ  رورس -  جیروتسا  هحفص 18)نس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاچخی5997034 یکینورتکلا  تیک  تیلپسا و  رلوک  یکینورتکلا  هحفص 110)تیک  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زردوگیلا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5995861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکش هس  سکیرف 708  یفارگ  ویدار  هاگتسد  ددعکی  دادعت  هرامش 2 و  روسنس  زیاس  رکیپدوو  لدم   RVG هاگتسد ود  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091099000030 زاین :  هرامش 

زردوگیلا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نکش هس  سکیرف 708  یفارگ  ویدار  هاگتسد  ددعکی  دادعت  هرامش 2 و  روسنس  زیاس  رکیپدوو  لدم   RVG هاگتسد ود  دادعت  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

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

هس الاک  تخادرپ  نکش  هس  سکیرف 708  یفارگ  ویدار  هاگتسد  ددعکی  دادعت  هرامش 2 و  روسنس  زیاس  رکیپدوو  لدم   RVG هاگتسد ود  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  انمض   . دشاب یم  ههام 

6861819341 یتسپ :  دک  زردوگیلا ،  تشادهب  هکبش  یلحاس  خ  زردوگیلا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43344965-066  ، 43322161-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43325598-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکش نکش هسهس     708708 سکیرف   سکیرف یفارگ   یفارگ ویدار   ویدار هاگتسد   هاگتسد ددعکی   ددعکی دادعت   دادعت وو     22 هرامش   هرامش روسنس   روسنس زیاس   زیاس رکیپدوو   رکیپدوو لدم   لدم   RVGRVG هاگتسد هاگتسد ودود   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 147147
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینوسارتلآ روسنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/11/29عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/28 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیچ روشک  زا  ولیک  نزوب 1900  گبریا  روسنس  ددع  ییاوه 7917  لمح  ناونع : 

14013544 مالعتسا :  هرامش 
یناگرزاب تامدخ  لقن و  لمح و  هرادا  دحاو : 

2022/11/29 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینوسارتلآ کینوسارتلآ روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148

ولیک ولیک   19001900 نزوب   نزوب گبریا   گبریا روسنس   روسنس ددع   ددع ییاوه  79177917   ییاوه لمح   لمح ناونع : : ناونع 149149
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5997167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

19 زاف مهد  هاگشیالاپ  - رلک یریگ  هزادنا  روسنس  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000244 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رتسگ لوط  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   FLAT ORP یتراجت مان   ISO لدم رلک  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ در  ببس  هدنشورف  طسوت  تامازلا  دنبره  تیاعر  مدع.تفرگ  دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  تامازلا  لیاف  ساسا  رب  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  یلام  ینف و 

(19 زاف ) مهد هاگشیالاپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466270-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رلک رلک یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 150150
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ناتسا دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

یوضر 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

5997253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ود  ییاسانش 6.1247.140 دک  ابردلوه  دین ل  وددع  ود  ییاسانش 6.1247020 دک  اب  فارگ  ورالپ  نزوس  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090878000065 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سیئوس هدنزاس  روشک  لدم 61246020  بط  دمرس  هدننک  هضرع  عجرم   METROHM یتراجت مان  فارگورالپ  دربراک  هویج  روسنس  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  تخادرپدهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  رابنا  برد  الاک  لیوحت  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  هنیذه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هام  هس  هاگشناد  لاور  قبط  روتکاف  الاک و 

9185684538 یتسپ :  دک  نوخ ،  لاقتنا  بنج  دابانس -  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38450014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38415222-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فارگورالپ فارگورالپ دربراک   دربراک هویج   هویج روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 151151
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Programmed ECU for CUMMINS Diesel Engine تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004271 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  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  1 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

AVL وضع تسیاب  یم  هدنرب  تکرش  .ددرگ  همیمض  امتح  یلامو  ینف  داهنشیپ  زاین  دروم  یالاک  ساسا  رب  دشاب .  یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تفریذپ دهاوخ  تروص  یضاقتم  طسوت  یعطق  دیسر  رودص  یسرزاب و  یعطق و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  درادن .  تخادرپ  شیپ  .دشاب  تفن 

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

23942607-021  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ویدار5995861 هاگتسد  ددعکی  دادعت  هرامش 2 و  روسنس  زیاس  رکیپدوو  لدم   RVG هاگتسد ود  دادعت 
نکش هس  سکیرف 708  یفارگ 

هحفص 116) روسنس  ( روسنس

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

کینوسارتلآ5996183 روسنس  هحفص 116)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

یزاگ5996266 هاگورین  زاین  دروم  یکینورتکلا  یاه  تراک  روسنس و  هحفص 32)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ولیک5996318 نزوب 1900  گبریا  روسنس  ددع  ییاوه 7917  هحفص 116)لمح  روسنس  ( روسنس

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

رلک5997167 یریگ  هزادنا  هحفص 116)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

فارگورالپ5997253 دربراک  هویج  هحفص 116)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

5997613Programmed ECU for CUMMINS Diesel Engine هحفص 116)دیرخ روسنس  ( روسنس

Programmed ECU for CUMMINS Diesel EngineProgrammed ECU for CUMMINS Diesel Engine دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 152152
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد   :: 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 17 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لخاد  قیقد  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  هدکناریا  زا  تسویپ  مالعتسا  قبط  وکسس  چیوس  ددع  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004260000057 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960G-24TC-L لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3560-12PC-S لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مرف  دیریگب و  رظن  رد  ار  هاگشناد  طیارش  دینک و  هعلاطم  لماک  ار  تسویپ  لیاف  افطل  تسویپ  مالعتسا  قبط  وکسیس  چیوس  ددع  دیرخ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داژن میحر  یگنهامه 09133599719  تهج  هرامش  دیهدن  تمیق  الصا  هباشم  الاک  دینک  یرازگراب  ددجم  اضما و  رهم و  ار 

8916997663 یتسپ :  دک  وجشنا ،  راواب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36242771-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36242774-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لخاد   لخاد قیقد   قیقد تاصخشم   تاصخشم تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم هدکناریا   هدکناریا زازا   تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط وکسس   وکسس چیوس   چیوس ددع   ددع   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153
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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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مهاولیک  رتمویسناتپ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  - دوش تمیق  مالعا  تساوخرد  قبط  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام هیوست 2 

1101001469001106 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 320  یکیناکم  لیب  روتوم  تخوس  میظنت  چیئوس  هعطق  رتمویسناتپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مهاولیک  رتمویسناتپ 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  - دوش تمیق  مالعا  تساوخرد  قبط  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام هیوست 2 

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

روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCCPP-68-120 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5997276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف چیئوس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیناکم یکیناکم لیب   لیب روتوم   روتوم تخوس   تخوس میظنت   میظنت چیئوس   چیئوس هعطق   هعطق رتمویسناتپ   رتمویسناتپ ناونع : : ناونع 154154

راشف راشف چیئوس   چیئوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 155155
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5997349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشمدک  ناریا  (. هاگتسد C9200L-24T-4G-E)(5) لدم ( C9200L) وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دسرب ینفدحاودات  هبدیابالاک.دشابیم 

1101001621000206 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دصرد یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS_C3750G_24PS_S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ش

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  هباشمدک  ناریا  (. هاگتسد C9200L-24T-4G-E)(5) لدم ( C9200L) وکسیس چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدنسرخ 09124648035 .دشابیم الاک  لیوحتزادعب  یراکزور  45 تخادرپ.دشاب طبترم  تساوخردابدیاب  ناگدننک  تکرش  تیلاعف  هزوح.تسیمازلاروتکاف 

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

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

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یسراف  ناملس  یلاع  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5997596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه.دشابیم   هنیزه.دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا (.(. هاگتسد هاگتسد C9200L-24T-4G-E)(5C9200L-24T-4G-E)(5 )) لدم لدم ( ( C9200LC9200L )) وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
.دسرب .دسرب ینفدحاودات   ینفدحاودات هبدیابالاک.دشابیم   هبدیابالاک.دشابیم

156156

یایا هبرقع   هبرقع راشف   راشف جیگ   جیگ یگناخ -  -  یگناخ بآبآ   پمپ   پمپ چیئوس -  -  چیئوس رشرپ   رشرپ هزیناولاگ -  -  هزیناولاگ بآبآ   نزخم   نزخم یقفا -  -  یقفا هیال   هیال هسهس   ینلیتا   ینلیتا یلپ   یلپ بآبآ   هریخذ   هریخذ نزخم   نزخم ناونع : : ناونع 157157
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تسالپ امه  تکرش  هدنزاس  عجرم   S.P.DONYA یتراجت مان   Lit 10000 تیفرظ یقفا  هیال  هس  ینلیتا  یلپ  بآ  هریخذ  نزخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش

1101004777000052 زاین :  هرامش 
زاریش یسراف  ناملس  یلاع  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

زاریش تسالپ  امه  تکرش  هدنزاس  عجرم   S.P.DONYA یتراجت مان   Lit 10000 تیفرظ یدومع  هیال  هس  ینلیتا  یلپ  بآ  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نایناریا یالاک  انیاس  هدننک  هضرع  عجرم   pumpak یتراجت مان   Lit 100 تیفرظ هزیناولاگ  سنج  بآ  نزخم  الاک :  مان 

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

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   WIKA یتراجت مان   SERIES 12 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نایزاین هلادابع  هدننک  هضرع  عجرم   NPC یتراجت مان   2TCP25/160B لدم  hp 2 تردق یگناخ  بآ  پمپ  الاک :  مان 

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

رازاگ یزاس  پمپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  رازاگ  یتراجت  مان  لدم 435/5  روانش  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاریش تسالپ  امه  تکرش  هدنزاس  عجرم   S.P.DONYA یتراجت مان   Lit 10000 تیفرظ یقفا  هیال  هس  ینلیتا  یلپ  بآ  هریخذ  نزخم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7153665419 یتسپ :  دک  زاریش ،  یسراف  ناملس  یلاع  شزومآ  زکرم  جع ،) ) نامزلا بحاص  هینیسح  بنج  (س ،) ارهزلا راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36262441-071  ، 37253791-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37253790-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس hp و5996084 وکسیس و  چیئوس  دروم  لیبق 6  زا  هکبش  تازیهجت  گیفناک  یزادنا ، هار  بصن و 
san s

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چیئوسومرت 599639375 یکینورتکلا -  درب  برض - کت  ولاو  یتعنص  ریش  هنایار - هکبش  اتید  چیئوس 
یتارباخم چیئوس  یفارگویژنآ - روتکژنا  ولف  لرتنک  تس  یراکشوج - هاگتسد  دربراک   NC هجرد

هحفص 45) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسا5996586 هدش  هدافتسا  هباشم  هدکناریا  زا  تسویپ  مالعتسا  قبط  وکسس  چیوس  ددع  دیرخ 6 
تسویپ لخاد  قیقد  تاصخشم 

هحفص 121) چیئوس  ( چیئوس

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

نآ5996631 دادعت  دیرخ و  یلصا  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  قبط  چیئوس  دیرخ 
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.تسویپ  مئامض  ساسا  رب 

هحفص 45) 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

دشابیم5996745 هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تاقلعتم  تاصخشم و  اب  هحفص 45)چئوس 3850  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.تسیمازلا5996774 تسویپ  تسیل  هب  هعجارم  .دشاب  یم  هباشم  دکناریا  .رورس  قاتا  هحفص 45)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار5996927 هکبش  اتید  هحفص 45)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یکیناکم5996930 لیب  روتوم  تخوس  میظنت  چیئوس  هعطق  هحفص 121)رتمویسناتپ  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ5997233 مالعتسا  حرش  اب  قباطم  هکبش  ویسپ  تازیهجت  هحفص 45)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

راشف5997276 چیئوس  هحفص 121)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

هباشمدک5997349 ناریا  (. هاگتسد C9200L-24T-4G-E)(5) لدم ( C9200L) وکسیس چیئوس 
.دسرب ینفدحاودات  هبدیابالاک.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم 

هحفص 121) چیئوس  ( چیئوس

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

وکسیس5997430 هحفص 45)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بآ5997596 پمپ  چیئوس -  رشرپ  هزیناولاگ -  بآ  نزخم  یقفا -  هیال  هس  ینلیتا  یلپ  بآ  هریخذ  نزخم 
یا هبرقع  راشف  جیگ  یگناخ - 

هحفص 121) چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52444058 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگ چوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریگ ریگ چوس   چوس ناونع : : ناونع 158158

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52444847 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فیعض راشف  ریگ  چوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-171-300 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5997288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رهشمرخ هاگورین  روتارنژ (  گنیکج  راشف  چوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 09167874962 و 09163356143 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

مالعتسادانسا5996129 ساسارب   ctc زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  26 هحفص 45)دیرخ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

فیعض فیعض راشف   راشف ریگ   ریگ چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 159159

روتارنژ روتارنژ گنیکج   گنیکج راشف   راشف چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 160160

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

چیئوسومرت 599639375 یکینورتکلا -  درب  برض - کت  ولاو  یتعنص  ریش  هنایار - هکبش  اتید  چیئوس 
یتارباخم چیئوس  یفارگویژنآ - روتکژنا  ولف  لرتنک  تس  یراکشوج - هاگتسد  دربراک   NC هجرد

هحفص 45) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ریگ5996830 هحفص 125)چوس  چوس  ( چوس

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

فیعض5997089 راشف  ریگ  چوس  هحفص 125)دیرخ  چوس  ( چوس

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

روتارنژ5997288 گنیکج  راشف  چوس  هحفص 125)دیرخ  چوس  ( چوس

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

کنیلپآ5997440 اب  سالپ   poe تروپ هحفص 45)چوس 16  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرون5997609 ربیف  چوس  گیفناک  یزادنا و  هار  هحفص 45)بصن و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5997393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  یریوصت  یتوص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001237 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هداز ناخ  رداق  راسهوک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان   SPA2201 لدم یریوصت  یتوص و  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 38 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد.دشابیم یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب.دشابیم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قباطم  الاک  هدش و  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیلخ.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 071-32138680  اب  لاوس  هنوگره  تروص 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138680-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 16 116 1
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دزی ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5997499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نلاس نایضاقتم  هب  ( حالصیذ عجارم  زا  یمسر  زوجم  یاراد   ) راکنامیپ طسوت  تسویپ  دراوم  زا  ینابیتشپ  یارب  افرص  دادرارق  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوب دهاوخ  رتات  یفمآ 

 .... یزادرپرون و متسیس  هراجا  ینارنخس -  تهج  یروتارپا  ینارنخس -  توص  متسیس  هراجا 
1101003342000027 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سوملم یاهالاک  تازیهجت و  تالآنیشام ، ریاس  هیارک  سیورس :  مان 

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

دزی دزی ،  لیوحت :  لحم 

دهاوخ رتات  یفمآ  نلاس  نایضاقتم  هب  ( حالصیذ عجارم  زا  یمسر  زوجم  یاراد   ) راکنامیپ طسوت  تسویپ  دراوم  زا  ینابیتشپ  یارب  افرص  دادرارق  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینغ یاقآ  بانج   09133529809 یگنهامه تهج  سامت  نفلت.دوب 

8916188635 یتسپ :  دک  وجشناد ،  راولب  نیسح  ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36234031-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36234031-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو یزادرپرون   یزادرپرون متسیس   متسیس هراجا   هراجا ینارنخس -  -  ینارنخس تهج   تهج یروتارپا   یروتارپا ینارنخس -  -  ینارنخس توص   توص متسیس   متسیس هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 162162
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: 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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5997557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی یور  ار  سانجا  لک  تمیق  تسا  هدش  تسویپ  تاصخشم  اب  مزاول  دروم  دوش 14  هعلاطم  تسویپ  کرادم  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دوش هعلاطم  تسویپ   ) دوش هداد  ددع 

1101030458000163 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LOOP TELECOM هدنزاس عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   12FXS لدم هلاناک  ادص 12  تراک  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 
دیما یطابترا  دنمشوه  یاهراکهار  هدننک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی یور  ار  سانجا  لک  تمیق  تسا  هدش  تسویپ  تاصخشم  اب  مزاول  دروم  دوش 14  هعلاطم  تسویپ  کرادم  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دوش هعلاطم  تسویپ   ) دوش هداد  ددع 

1417733161 یتسپ :  دک  کالپ 21 ،  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953867-021  ، 88979400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88954926-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5996146 رادم  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اب5996467 هارمه   PVC 21 هلول رتم - دادعت 2000   cat6 SFTP هکبش لباک  سکاب 13×13 - مک 
CAT5 UTP تکوس یتناس - لباک 30  چپ  چینم - لبیک  تالاصتا -

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5997393 مالعتسا  قبط  یریوصت  یتوص و  هحفص 128)متسیس  توص  ( توص

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

5997499 .... یزادرپرون و متسیس  هراجا  ینارنخس -  تهج  یروتارپا  ینارنخس -  توص  متسیس  هحفص 128)هراجا  توص  ( توص

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

یتوص5997557 هحفص 128)متسیس  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتوص یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 163163
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مق ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5995820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوم رکیپسا و  رتنیرپ و  روتینام و  هنایار و  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003431000041 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک  مرتحم  هدننک  نیمات  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  یتساوخ  رد  تاصخشم 

ددع تاقلعتم 2  اب  لماک  سیک 
ددع  روتینام 3 

ددع سوم 2 
ددع رتنیرپ 3 
ددع رکیپسا 2 

3718155799 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یزاس  رهش  هار و  لک  هرادا  وردوخناریا ،  یگدنیامن  بنج  نارهت ،  مق  هار  دازآ  یادتبا  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36660001-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36656061-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوم سوم وو   رکیپسا   رکیپسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ وو   روتینام   روتینام وو   هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 164164

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

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

5995876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003146000008 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
 ( دشاب یم  یمازلا  یتناراگ  تدم  یتناراگ و  عون  لماک و  تاصخشم  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ (  لیاف  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  100 دادعت : 

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

دشاب یم  ریذپ  ناکما  کناب  سانشراک  دات  زا  دعب  باسحتروص  تخادرپ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36356342-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5995970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ید یا  لا  سالپ  یج  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000776 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ید یا  لا  سالپ  یج  چنیا  روتینام 24  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

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

یمظاک دیرخ 09175676745  سانشراک  ههام  کی  تخادرپ  دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 165165

یدید یایا   لالا   سالپ   سالپ یجیج   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 166166

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

5996225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  تاصخشم  لودج  اب  هارمه  الاک  ملق  هس  تساوخرد.دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093592000027 زاین :  هرامش 

همارخ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

همارخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزورون  09390989904 .دوش هداد  تمیق  تنامض  اب  هارمه  یناریا  یالاک  طقف  طقف و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7344146333 یتسپ :  دک  جع ، )  ) مئاق ترضح  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  نکسم  داینب  نابایخ  همارخ  ناتسرهش  سراف  همارخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32726044-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724755-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT26_0120313 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/09/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5996530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مک بو  روتینام و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 167167

مکمک بوبو   وو   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 168168

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

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

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

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

5996594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک نلاس  تازیهجت  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000254 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 169169

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

5996968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزرو تستو  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000217 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41058  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 

عبرم رتم  2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  اراتروم  یتراجت  مان   X-Scribe یبلق یکشزپ  شزرو  تست  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ههام تخادرپ 3  دشابیم .  هدننک  نیمات  هدهع  هب  یربراب  هنیزه  دوش .  هجوت  تسویپ  کرادم  هب  امتح  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  سانشراک  داژن  یمیرک  سدنهم  اب  یگنهامه 

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

33338451-074  ، 33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبلق یبلق یکشزپ   یکشزپ شزرو   شزرو تست   تست هاگتسد   هاگتسد ریغتم - - ریغتم مایپ   مایپ   RGRG گنرود   گنرود گنیروتینام   گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 170170
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5996979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدش  گنهامه  یوگلا  قبط  دیلک  هحفص  ددع  روتینام و 60  هاگتسد  هنایار و 30  هاگتسد  دیرخ 40  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000288 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE یتراجت مان   7PB-KM5000 لدم یکشم  گنر  راد  میس  سوام  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 60 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیلک دیلک هحفص   هحفص وو   روتینام   روتینام وو   هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 171171
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نانمس یا  هقطنم  قرب   :: 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 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

5997425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  همیمض  ینف  تاصخشم  هباشم و  الاک  ، رتویپماک روتینام  هاگتسد  جنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001049000159 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   1942S/M لدم  in 19 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دش  دهاوخن  یسررب  یراذگراب ) ندز و  رهم  ) تسویپ ینف  تاصخشم  دات  روتکاف و  شیپ  نودب  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ممعم 023-31102370. سدنهم  یاقآ  ینف : سانشراک  هرامش   - 023-31102153 نایدیما رتکد  دیرخ : تیریدم  سامت  هرامش.دشاب  یم 

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5997452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشولوزر 3840*2160 تاصخشم 16:9  اب   4K UHD چنیا یتعنص 65  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000343 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 65 زیاس  65SE3B لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یرادیرخ  ینف  نواعم  دات  اب  الاک  تسیاب  یم  دشاب و  یم  هلحرم  دنچ  رد  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166523-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   همیمض   همیمض ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   هباشم   هباشم الاک   الاک ،، رتویپماک رتویپماک روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد جنپ   جنپ ناونع : : ناونع 172172

inin   6565 زیاس   زیاس   6565 SE3BSE3B  لدم لدم یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 173173
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک5995756 نلاس  تازیهجت  هحفص 45)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سوم5995820 رکیپسا و  رتنیرپ و  روتینام و  هنایار و  هحفص 130)سیک  روتینام  ( روتینام

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

چنیا5995876 هحفص 130)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

ید5995970 یا  لا  سالپ  یج  چنیا  هحفص 130)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

5996225LED هحفص 130)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یزاگ5996266 هاگورین  زاین  دروم  یکینورتکلا  یاه  تراک  روسنس و  هحفص 32)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ییانشور5996490 هحفص 45)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

مک5996530 بو  روتینام و  هحفص 130)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

سنارفنک5996594 نلاس  تازیهجت  بصن  هحفص 130)هیهت و  روتینام  ( روتینام

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

یبلق5996968 یکشزپ  شزرو  تست  هاگتسد  ریغتم - مایپ   RG گنرود گنیروتینام  هحفص 130)رگشیامن  روتینام  ( روتینام

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

دیلک5996979 هحفص  روتینام و  هحفص 130)هنایار و  روتینام  ( روتینام

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

5997138 - روتینام دیفس -  هایس و  یرزیل  رگپاچ  هکبش -  تحت  زاس  هریخذ  لانرتنیا -  کسید  دراه 
هنایار سیک 

هحفص 98) )  nvrnvr

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

.دشاب5997425 یم  همیمض  ینف  تاصخشم  هباشم و  الاک  ، رتویپماک روتینام  هاگتسد  هحفص 130)جنپ  روتینام  ( روتینام

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

5997452in 65 زیاس  65SE3B لدم یتعنص  هحفص 130)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد5997497 چنیا 8  شوب 55  یتعنص  روتینام  هحفص 73)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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 " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  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

هتسبرادم5996055 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، ییارجا  تایلمع  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 15)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5996559 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)لیمکت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حرش5997211 هب  نادیپس  یرونربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تسیل 
تسویپ

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حرش5997347 هب  ناتسورس  یرونربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تسیل 
تسویپ

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنسیال5995817 هارمه  هب   SOPhos XGS 2300 لدم  UTM هاگتسد کی  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5995926FortiWeb 1000E لاوریاف نیالنآ  هحفص 18)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تبث5995935 ناوخ  کالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
روتکژورپ هارمه  هب  تعرس  تافلخت  ددرت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5995961KASPERSKY ENDPOINT( هلاس  1  ) یکسرپسک سوریو  یتنآ  دشاب  یم  هباشم  دکناریا 
SECURITY FOR BUSINESS SELECT

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو5995994 تحت  رازفا  مرن  هتسب  لایرتکاب -  یتنآ  هیال  کت  یناتسرامیب  هحفص 18)شوپفک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس hp و5996084 وکسیس و  چیئوس  دروم  لیبق 6  زا  هکبش  تازیهجت  گیفناک  یزادنا ، هار  بصن و 
san s

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چیئوسومرت 599639375 یکینورتکلا -  درب  برض - کت  ولاو  یتعنص  ریش  هنایار - هکبش  اتید  چیئوس 
یتارباخم چیئوس  یفارگویژنآ - روتکژنا  ولف  لرتنک  تس  یراکشوج - هاگتسد  دربراک   NC هجرد

هحفص 45) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کالما5996636 یزیمم  یزاسرهش و  عماج  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 18)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5996723(isms تاعالطا تینما  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ   ) تسویپ تادنتسم  هحفص 18)قبط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5996835 لیاف  قبط  هژورپ  یزاس  هحفص 18)هدامآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5996945 مرن  دیرخ  رورس -  جیروتسا  هحفص 18)نس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5997073kaspersky Endpoint security for تنیالک یارب 750  سوریو  یتنآ  هلاس  سنسیال 3 
Business advanced

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددرت5997187 تبث  ناوخکالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
روتکژورپ هارمه  هب  تعرس  تافلخت  و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5997465 ( یهگآ ریوصت  هب  عوجر  زایندروم (  ینابیتشپ  یمومع و  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  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

یریوصت5996559 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)لیمکت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناماس5997015 صوصخم  لاتیجید  نرتسو  لانرتنیا  تیابارت  4 دراه ددع  دیرخ 17 مالعتسا  عوضوم 
( شفنب دراه   ) یریوصت تراظن 

هحفص 45) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یریوصت5997241 تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 89)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگدورف5997473 یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)لیمکت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  زاگ  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 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

5995845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  یفقس  هیاپ  هارمه  هب  روتکژرپ  وئدیو  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091138000284 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدمحم ینام  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  ینوس  یتراجت  مان   VPL-DX10 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  -- دوش هدیسر  یضاقتم  دحاو  دات  هب  دیاب  الاک  هنومن  --- دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - یاه  مرف  قبط  داتس  هناماس  رد  مالعتسا  لیمکت  تبث و  تامازلا  طیارش و  تیاعر 

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژرپ5995845 وئدیو  ددع  کی  هحفص 141)دیرخ  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

فیک5996431 یتسد -  میس  یب  نوفورکیم  ینوریب - نیبرود  زنل  کیتسا -  هظفاح  تراک  پات -  بل 
هیاپ یزیمور -  رکیپسا  میس و  یب  رژراش  هظفاح -  تراک  روتکژرپ -  وئدیو  زنل  هارمه - هنایار 

یرادربملیف یساکع و  نیبرود 

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 174174
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یکشزپ مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5996953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  گیفناک  قباطم   MZ780 لدم کینوساناپ  روتکژرپ  وئیدیو  تساوخرد  تسا و  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092588000004 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سیس اوآ  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-X31 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  گیفناک  قباطم   MZ780 لدم کینوساناپ  روتکژرپ  وئیدیو  تساوخرد  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  یفسلف ، یشزومآ  هعومجم  هالک ، تصش  هداج  یادتبا  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4934174514

32454432-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32452661-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MZ780MZ780 لدم   لدم کینوساناپ   کینوساناپ روتکژرپ   روتکژرپ وئیدیو   وئیدیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 175175

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 " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5997401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب  هاگتسد  کی   Panasonic PT-FRZ60 کینوساناپ روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000739 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اراتسآ دیشرف  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   PT لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن هئارا  تمیق  هدش  مالعا  دنرب  یارب  طقف  افطل 

دشاب یم  ههام  ود  ات  کی  هیوست 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

36773405-026  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک5995756 نلاس  تازیهجت  هحفص 45)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتکژرپ5995845 وئدیو  ددع  کی  هحفص 141)دیرخ  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

5996953MZ780 لدم کینوساناپ  روتکژرپ  وئیدیو  هحفص 141)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

ربتعم5997401 یتناراگ  اب  هاگتسد  کی   Panasonic PT-FRZ60 کینوساناپ روتکژورپ  هحفص 141)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " 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

کیفارت5996224 لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هحفص 11)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

..و5997295 یرتم  مین  لیتگیپ   - Kenbotong ییویدار شید   - MikroTik QRT5 سلریاو هحفص 11)ویدار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   هاگتسد   هاگتسد کیکی     Panasonic  PT-FRZ60Panasonic  PT-FRZ60 کینوساناپ   کینوساناپ روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 176176

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