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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 12  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 22  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

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

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 41  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 68

140 1140 1 رذآ   رذآ   99 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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
((2424))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 131131 ))

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

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

زا 122 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 74

( یهگآ دادعت 16  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( 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 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 70

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 18  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 5  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( 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  • 119

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001416000046 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5999768 :: هرازه هرازه :: 1401/09/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  حطس  رد  هعبات  تارادا  زربلا و  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  یبناج  تازیهجت  هنایار و  هکبش ، یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

حطس رد  هعبات  تارادا  زربلا و  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  یبناج  تازیهجت  هنایار و  هکبش ، یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ناتسا

لایر   800,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسوب نابیخ  مرا  راولب  رهشرهم   ، 3186717598 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار هکبش ، ، هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

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

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

2001094779000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001145 :: هرازه هرازه :: 1401/09/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1402-1401  رد  ورین  هاگشهوژپ  یشهوژپ  یشزومآ و  یاهعمتجم  داتس و  ینابیتشپ  تامدخ  زا  یشخب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ورین  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

لاس 1402-1401 رد  ورین  هاگشهوژپ  یشهوژپ  یشزومآ و  یاهعمتجم  داتس و  ینابیتشپ  تامدخ  زا  یشخب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

هب لاس 1402-1401  رد  ورین  هاگشهوژپ  یشهوژپ  یشزومآ و  یاهعمتجم  داتس و  ینابیتشپ  تامدخ  زا  یشخب  دراد  رظن  رد  ورین  هاگشهوژپ  نیمضت :  تاحیضوت 
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001094779000010 

سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  ¬ تکاپ ییاشگزاب  ات  ناوخارف  دانسا  لیوحت  تفایرد و  زا  ناوخارف  یرازگرب  لحارم  هیلک 
.دش  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir

15:00 تعاس : 1401/11/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ورین هاگشهوژپ  نامداد ، دیهش  راولب  یبرغ  یاهتنا  سدق ، کرهش   ، 1468613113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

یلم نامرآ   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردنب  PMOGIS هناماس یفیصوت  رنهاب و  دیهش  یمدروایم  ردان و  تیریدم  یناکم  تاعالطا  لیمکت  یناسرزور و  هب  قیقدت  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هعبات ردانب  رنهاب و  دیهش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رنهاب دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق  نادیم  نارادساپ  راولب  سابع  ردنب  رهش  ناگزمره  ناتسا   :: سردآ سردآ

:85193768 و 88969737- مان تبث  رتفد   021-41934: سامت زکرم   :: نفلت نفلت
32129271-076

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ورین ورین هاگشهوژپ   هاگشهوژپ یشهوژپ   یشهوژپ وو   یشزومآ   یشزومآ یاهعمتجم   یاهعمتجم وو   داتس   داتس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ زازا   یشخب   یشخب ناونع : : ناونع 22

یناکم یناکم تاعالطا   تاعالطا لیمکت   لیمکت وو   یناسرزور   یناسرزور هبهب   قیقدت   قیقدت هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

0031320080540001dt2 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  رظ ف   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچرس  لنپ  لرتنک  ملق   5 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 WELL HEAD CONTROL PABEL 5000PSI - 

 AIR BOTTLE RACK FOR ABOVE 5000 PSI PANELS-
 INSTALLATION KIT ALL REQUITED 1/4 3/8 316 S.S

 COMMISSONING SPARE
 PARTS FOR 5000 PSI PANELS

 RECOMMENDED TWO
 YEARS SPARE PARTS FOR 5000 PSI 25% OF TOTAL COMPONET PARTS

REPAIR KITS USED IN CONTROL PANEL

لایر  11/302/860/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

0613412391 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WELL HEAD CONTROL PABEL 5000PSI  WELL HEAD CONTROL PABEL 5000PSI  -AIR BOTTLE RACK FOR ABOVE 5000-AIR BOTTLE RACK FOR ABOVE 5000 یهاچرس   - - یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ملق   ملق   55 ناونع : : ناونع
PSI  PANELSPSI  PANELS

44
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بونج ناگزمره  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناراکنامیپ یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

144454 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/09/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه لیر  لرتنک  یزلف ، یاه  تلکسا  اه ، هلاقن  راون  یاه  هیاپ  اه و  هلاقن  راون  لرتنک  لماش  یمومع  یتعنص و  یرادرب  هشقن  تامدخ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دالوف تکرش  حوطس  یحاون و  هیلک  رد  اه  یتشن  تیعقوم  نعت  نلپ و  لارنج  یناسرزور  هب  هیهت و  اهنآ   ، کیتاتسا تست  ماجنا  اه و  لیقثرج  لرتنک  دیلوت  طوطخ 

بونج ناتسزوخ 
اهلیقثرج و لرتنک  دیلوت  طوطخ  یاهلیر  لرتنک  یزلف  یاهتلکسا  اه  هلاقن  راون  یاه  هیاپ  اه و  هلاقن  راون  لرتنک  لماش  یمومع  یتعنص و  یرادرب  هشقن  تامدخ  ماجنا 

کی تدم  یارب  بونج  ناتسزوخ  دالوف  تکرش  حوطس  یحاون و  هیلک  رد  اه  یتشن  تیعقوم  نعت  نلپ و  لارنج  یناسرزور  هب  هیهت و  اهنآ   ، کیتاتسا تست  ماجنا 
رگید هلاس  کی  هرود  ود  یارب  دیدمت  لباق  لاس و 

غلبم هب  یکناب  همان  تنامض  هیهت  هب  رداق  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، نامزاس  زا  ینمیا  تیحالص  دات  یاراد  لاعف  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ پاچ  هنیزه  یلم -  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  دانسا 1.500.000  دیرخ  لایر - نویلیم  دصیس  درایلیم و  کی   ) 1/300/000/000

.دوب دهاوخ  هطوبرم  هصقانم  ییاهن  هدنرب  هدهع  رب  ناوخارف 

یدادرارق تامدخ  دیرخ  دحاو  سراف -  جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هارگرزب  رتمولیک 13  سابع -  ردنب  یناشن   :: سردآ سردآ

یناگرزاب 07644848631 تاعالطا  ینف 07644848521  تاعالطا   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

07633530145 :: سکف :: Mohamadi.e @hosco.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوراک یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/9/9  تعاس  زا   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
23:59

krnpc.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راود ساسح و  یاه  هاگتسد  تیعضو  شیاپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همان 440.000.000  تنامض   :: 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

یمومع یمومع وو   یتعنص   یتعنص یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

راود راود وو   ساسح   ساسح یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد تیعضو   تیعضو شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرپس ذخا  نودب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-9435903-T16 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001218 :: هرازه هرازه 1401/09/12دکدک    : ءاضقنا خیرات   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

”P/F : ”honeywell”distribution control system دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرپس ذخا  نودب  دیرخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-9846013-t16 :: یهگآ یهگآ هرامش   اضقنا 1401/9/15هرامش خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PNEUMATIC INDICATING دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

”” P/F : ”honeywell”dis tribution control systemP/F : ”honeywell”dis tribution control system  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 77

PNEUMATIC INDICATINGPNEUMATIC INDICATING دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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نیسکوا ریدغ  قرب  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/9/9  زا   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زمره یبیکرت  لکیس  هاگورین  زاین  دروم  زادنا  هار  کیرحت و  متسیس  یزادنا  هار  و  بصن ؛  تازیهجت ؛  دیرخ  دنیآرف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همان 1.000.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه دادرارق  یناگرزاب و  روما  کالپ 14  نارکنل  هچوک  یوجنگ  یماظن  نابایخ  ریناوت  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: 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

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

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

0031329881540001DT2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ناوخارفهرامش یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
مود تبون 

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعطق  یدنب  هتسد  یهاچرس -  لرتنک  ملق   7 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 9.101.910.000  - 

:: سردآ سردآ

23911-341-061 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبیکرت یبیکرت لکیس   لکیس هاگورین   هاگورین زاین   زاین دروم   دروم زادنا   زادنا هار   هار وو   کیرحت   کیرحت متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ،  ،  بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

یهاچرس یهاچرس لرتنک   لرتنک ملق   ملق   77 ناونع : : ناونع 1010
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABB لرتنک تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1400/020 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زایندروم تاعطق  هیهت  یحارط و  اهرزیالانآ و  طیارش  ینیبزاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهنآ یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.BAORCO.IR- www.shana.ir ونفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.TENDER@NIORDC.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ABBABB  لرتنک لرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 111 1

زایندروم زایندروم تاعطق   تاعطق هیهت   هیهت وو   یحارط   یحارط وو   اهرزیالانآ   اهرزیالانآ طیارش   طیارش ینیبزاب   ینیبزاب ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 122 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5zk4n3vngpswd?user=37505&ntc=6001357
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6001357?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lunle27g8jjpw?user=37505&ntc=6001373
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6001373?code=37505
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سابعردنب تفن  هاگشیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

 , هدرپس ذخا  نودب  دیرخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0145911-T16 :: یهگآ یهگآ هرامش   ءاضقناهرامش  - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SICK MAIHAK  “ دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1400/020 :: یهگآ یهگآ هرامش   اضقنا 1401/10/4هرامش خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهنا یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  زاین  دروم  تاعطق  هیهت  یحارط و  اهرزیالانآ و  طیارش  ینیبزاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SICK MAIHAKSICK MAIHAK  “ “ دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1313

اهنا اهنا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   زاین   زاین دروم   دروم تاعطق   تاعطق هیهت   هیهت وو   یحارط   یحارط وو   اهرزیالانآ   اهرزیالانآ طیارش   طیارش ینیبزاب   ینیبزاب ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 122 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ndpraevglczjq?user=37505&ntc=6001389
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6001389?code=37505
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نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001513000096 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001555 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  ناتسا  یقرشبونج  بالضافو  بآ  تکرش  هدودحم  رد  اداکسا  یرتم و  هلت  یاه  هژورپ  یارجا  یسدنهم  ینف و  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارهت ناتسا  یقرشبونج  بالضافو  بآ  تکرش  هدودحم  رد  اداکسا  یرتم و  هلت  یاه  هژورپ  یارجا  یسدنهم  ینف و  تامدخ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,889,000,000 نیمضت :  غلبم 
16:00 تعاس : 1402/01/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت ناتسا  یقرشبونج  بالضافو  بآ  تکرش  تلود -  تابایخ  تارادا -  عمتجم   ، 3371813513 یتسپ :  دک  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

R4-1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/09/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 PORTABLE SINGLE GAS DETECTOR دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 56/003/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 2/800/150/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

6474-0773136468 :: 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  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اداکسا اداکسا وو   یرتم   یرتم هلت   هلت یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1515

PORTABLE S INGLE GAS DETECTORPORTABLE S INGLE GAS DETECTOR دیرخ   دیرخ 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 122 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7nbqqjr82mjvc?user=37505&ntc=6001555
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هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

FIKCC-391-1691 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6000168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانگیس هدننک  تیوقت  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  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

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

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

:: 1ت/01/0218/م م یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خیرات 1401/09/132  تعاس 8   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
19

ایرد  :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6000861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ : رصتخم حرش  فلا -  یبناج  تاسیسات  تاعلاطم و  نلاس  اههزغم  یرادهگن  صوصخم  یاهرابنا  تارباخم  هکبش و  لاقتنا  طخ  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، اج رد  نتب  یدالوف   ، یدنب بلاق  گنس  اب  ییانب  تایلمع  نیشام  اب  ییانب  تایلمع  نیشام  اب  یکاخ  تایلمع  تسد  اب  یکاخ  تایلمع  ندیچرب  بیرخت و  تایلمع 

هلول لقن  لمح و  تلافسآ   ، ساسا ساساریز و  یزیمآ  گنر  یشکدنب  یراکدودنا و  کبس  یدالوف  یاهراک  ینیچ  کولب  هتخاس و  شیپ  نتب  یزیر  هتفش  یراکرجآ و 
یتارباخم لباک  یترارح  لصفم  هیهت  ژولک )  ) یرون ربیف  ینفد  لصفم  هیهت  یدزمتسد ، یاهراک  یناسر  عالطا  یاههکبش  متسیس  یطابترا  لیاسو  یدالوف  یاه 

یلامرن زورک  لانیمرت  هیهت  دلیف ، هلژ  عون  زا  نیمز  رد  نفد  لباق  یسم  نفلت  لباک  هیهت  یکاخ   ، دلیف هلژ  یرون  لباک  هیهت   SC SC روتکناک هیهت  نژویف  هیهت  مکیر ) )
دشاب  یم  امرفراک  رظن  قبط  دراوم  هیقب  تاتسومرت و  هیهت  نف   ، هحفص هیهت  لتگیپ  هیهت  زورک   ، لانیمرت ینیس  هیهت  زولک 

لایر دروارب 39/999/409/138  غلبم 

لایر  نیمضت 1/999/970/457  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  دانسا 4/046/000  دیرخ  علبم 
تازیهجت تاسیسات و  شیارگ  هیاپ 5  لقادح 

هار و یاهحرط  قباس  نامتخاس  ود  کولب  یوربور  رد  عقاو  نایوگدنت  عمتجم  مالسا  نایئادف  یوک  زاوها -  سردآ  رد  بونج  زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: سردآ سردآ
نیامن میلست  نامتخاس 

:: نفلت :: -WWW.NISOC.IRHTTP://IETS.MPORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
www.setadiran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لانگیس لانگیس هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1717

یبناج یبناج تاسیسات   تاسیسات وو   تاعلاطم   تاعلاطم نلاس   نلاس اهاه   هزغم   هزغم یرادهگن   یرادهگن صوصخم   صوصخم یاهرابنا   یاهرابنا تارباخم   تارباخم وو   هکبش   هکبش لاقتنا   لاقتنا طخطخ   ثادحا   ثادحا 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 :

زا 122 ھحفص 14 
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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

یبناج5999768 تازیهجت  هنایار و  هکبش ، یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسیا5999897 یکیرتکلا  مئالع  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 15)بصن و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

33/1401/23 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5999897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

« زیر  » یس هاگتسیا  یکیرتکلا  مئالع  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  12/940/828/292 دروارب : 

همانرب و نامزاس  زا  راک  ماجنا  تیحالص  همانیهاوگ  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  هرداص  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لقادح 5 هبتر  اب  یربارت و  هار و  ای  تازیهجت  تاسیسات و  ای  تاطابترا  یاههتشر  زا  یکی  رد  روشک  هجدوب 

لایر  647/041/415 نیمضت : 

اهدادرارق روما  یکیرتکلا - مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا  مهدزناپ - هقبط  ا.ا.ج -  نهآ  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام -  نوسلن  راولب  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسیا هاگتسیا یکیرتکلا   یکیرتکلا مئالع   مئالع متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1919

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

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

کیفارت لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095005000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6001147 :: هرازه هرازه :: 1401/09/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم .  دهشم  رهش  حطس  نزکمشچ  یهدنامرف و  غارچ  هب  اهعطاقت  زیهجت  یارب  زاین  دروم  یالاک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سدقم .  دهشم  رهش  حطس  نزکمشچ  یهدنامرف و  غارچ  هب  اهعطاقت  زیهجت  یارب  زاین  دروم  یالاک  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
23,493,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,174,650,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرهش کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  دهشم 
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کیفارت لقن  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا ،  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  ، : 9166997631 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  فکمه ،  هقبط  دهشم ،  یرادرهش 

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

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

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

2001001010000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:30عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999742 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یغارچهاش  دیهش  نامتخاس  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یغارچهاش دیهش  نامتخاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   8,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:30 تعاس : 1402/01/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   ، 1387835185 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس نزکمشچ   نزکمشچ وو   یهدنامرف   یهدنامرف غارچ   غارچ هبهب   اهعطاقت   اهعطاقت زیهجت   زیهجت یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم یالاک   یالاک دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

نامتخاس نامتخاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیمکت ،  ،  لیمکت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

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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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091504000144 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هافر راک و  نواعت ، ترازو  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  و  تیلاعف ،  زوجم  یاراد  طبترم و  هقباس  اب  ناراکنامیپ  اهتکرش و  هیلک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قبط  راک  عاجرا  دنیارفرد  تکرش  نیمضت  هیهت  ییاناوت  اب  و  تفن ،  ترازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  دیئات  و  یعامتجا ، 

ار و دوخ  یگدامآ  مالعا  یهگآ ، نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  دیامن ،  یم  توعد  لایر ) نویلیم  دصیس  درایلیم و  راهچ  )4/300/000/000  -/ غلبم
.دنیامن  لاسرا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یبایزرا  مرف  رد  جردنم  تادنتسم  روکذم و  کرادم  ریوصت  یبایزرا ،  هدش  لیمکت  یاهمرف 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زوریف یوک  هلال و  هاراهچ  لصافدح  یدازآ  نابایخ  زیربت   ، 5173861995 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

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

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

2001004361000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001119 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج تازیهجت  کرحتم و  تباث ، عون  زا  ( IP) هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گزمره  ناتسا  یاههاگدورف  تهج  هطوبرم 

ناگزمره  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تهج هطوبرم  یبناج  تازیهجت  کرحتم و  تباث ، عون  زا  ( IP) هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

( یسوموبا هگنل - ردنب  سابعردنب - ) ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:00 تعاس : 1401/12/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سابعردنب  655 زاورپ یادهش  یللملا  نیب  هاگدورف  ینیمخ  ماما  راولب   ، 7916994139 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  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

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

یرادا یرادا نکاما   نکاما وو   اههاگتسیا   اههاگتسیا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

(( IPIP)) هکبش هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   246246 دادعت   دادعت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یسانشاوه  نامزاس   :: 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 16 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک  یسانشاوه  نامزاس  یاهرادار  یلم  هکبش  نتشادهگن  لاعف  تازیهجت و  نیمات  یناسرزورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003010000006 زاین :  هرامش 

روشک یسانشاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

تسویپ تسیل  1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  تیولوا  یاراد  طیارش  دجاو  یموب  ناراکنامیپ  ، ربارب طیارش  رد  هعسوت  مشش  هلاسجنپ  همانرب  نوناق  هدام 47  دانتسا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپروتکاف  شیپ  افطل 

.دوب دهاوخ  یدادرارق  تروصب  زور  زا 7 شیب  یروتکاف و  تروصب  هلماعم  زور  7 تدم رد  سانجا  لیوحت  تروص  رد  تخادرپ  هوحن 

1387835811 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  نامزاس  جارعم - راولب  یدازآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66070011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070022-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرباسح 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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5999901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

eset protect enterprise لدم هربراک  هکبش 100  هخسن  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001013000014 زاین :  هرامش 

یسرباسح نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قباطم  تاصخشم  - 

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

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

نفلت 82182324-82182328 هرامش  ایوگ  هدازرداق و  نایاقآ  کیتامروفنا  دحاو  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513836511 یتسپ :  دک  نابایخ 15 پ 7 ،  ریصق  دمحا  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82182143-021  ، 82182100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88722435-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک روشک یسانشاوه   یسانشاوه نامزاس   نامزاس یاهرادار   یاهرادار یلم   یلم هکبش   هکبش نتشادهگن   نتشادهگن لاعف   لاعف وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 2424

eset protect enterpriseeset protect enterprise لدم   لدم هربراک   هربراک   100100 هکبش   هکبش هخسن   هخسن سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2525
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5999970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش  رد  یا  هنایار  یا  هرود  سیورس  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004186 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن راذگاو  یراکنامیپ  تامدخ  قیرط  زا  ار  هاگتسد  دادعت 4500  هب  یا  هنایار  سیورس  تامدخ  دراد  دصق  بونج  زیخفن  قطانم  یلم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

25300-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ یا  هقطنم  قرب  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 18 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب  لاسکی  تدم  هب  هداد  زکرم  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  اضما  رهم و 

1101001132000299 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1402/09/15 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج بونج زیختفن   زیختفن قطانم   قطانم یلم   یلم تکرش   تکرش ردرد   یایا   هنایار   هنایار یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2626

رهم رهم اباب   هارمه   هارمه تمیق   تمیق لودج   لودج وو   ینف   ینف وو   یصوصخ   یصوصخ طیارش   طیارش هیلک   هیلک یراذگراب   یراذگراب لاسکی   لاسکی تدم   تدم هبهب   هداد   هداد زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلا   یمازلا اضما   اضما وو  

2727
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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  تایرشن  یملع  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000116 زاین :  هرامش 

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

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیزجرد یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6000419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دروم  هک 10  تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005300000009 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  نیزجرد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

رهش یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا دروم  هک 10  تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3563113479 یتسپ :  دک  نیزجرد ،  یرادرهش   - نیزجرد رهش   - رهشیدهم رهش ،  یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33684777-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33684666-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیبدرا یلیبدرا ققحم   ققحم هاگشناد   هاگشناد تایرشن   تایرشن یملع   یملع تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2828

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2929
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زربلا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژیو رورس  تنیالک  تاطابترا  زاس  نما  هناماسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001416000031 زاین :  هرامش 

زربلا یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یتسویپ  لیاف  قباطم  تسیاب  یم  رازفا  مرن  تاصخشم   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  لوصحم  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  ات  هیوست  - 

دشاب یم  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  یمومع  طیارش  رد  یتساوخرد  کرادم  -

3186717598 یتسپ :  دک  زربلا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  ناتسوب  نلابایخ  یلصم  یوربور  ینیمخ  ماما  راولب  - رهش رهم  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342300-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340270-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیزجرد یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6000431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دروم  هک 10  تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005300000010 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  نیزجرد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

رهش یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا دروم  هک 10  تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3563113479 یتسپ :  دک  نیزجرد ،  یرادرهش   - نیزجرد رهش   - رهشیدهم رهش ،  یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33684777-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33684666-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هژیو هژیو رورس   رورس تنیالک   تنیالک تاطابترا   تاطابترا زاس   زاس نما   نما هناماسدیرخ   هناماسدیرخ ناونع : : ناونع 3030

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3131

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

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

6000488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  یارب   isms درادناتسا یزاس  هدایپ  یلصا  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001041000057 زاین :  هرامش 

اردص دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  هبعج   ISOAFZAR ISMS تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

اناداپآ رتسگ  رازفا  نما  هدنزاس  عجرم  اناداپآ  رتسگ  رازفا  نما  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

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

یداجس سدنهم  هرامش 09172103950  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7199839631 یتسپ :  دک  اند ،  نابایخ  شناد  راولب  اردص -  دیدج  رهش  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410474-071  ، 36411979-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36410476-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6000490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Sharepoint2019 Agreement رازفا مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  ، هیهت تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004222 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن راذگاو  راکنامیپ  هب  ار   Sharepoint2019 Agreement رازفا مرن  هخسن  ییاقترا  تامدخ  دراد  دصق  بونج  زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

25300-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ISOAFZAR ISMSISOAFZAR ISMS تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ هناماس   هناماس بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3232

Sharepoint20 19 AgreementSharepoint20 19 Agreement رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  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 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6000494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قیط  اهرازفا -  مرن  هخسن  یناسرزور  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000230 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زادرپ ناملپد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DP-800 لدم رازفا  مرن   CD هارمه هب  هداد  هاگیاپو  یدربراک  یاهرازفا  مرن  رورس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  اضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا  رب 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6000499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش  ، تاصخشم قبط   ) نامرک یرادهار  ددرت  نوناق  نامتخاس  دنمشوه  یاه  متسیس  یزیر  همانرب  مارگورپ و  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لایر دروآرب 2.100.000.000  ) تسویپ تادنتسم  یصوصخ و 

1101001551000056 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/10 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهرازفا اهرازفا مرن   مرن هخسن   هخسن یناسرزور   یناسرزور هبهب   ناونع : : ناونع 3434

نامتخاس نامتخاس دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه متسیس   متسیس یزیر   یزیر همانرب   همانرب وو   مارگورپ   مارگورپ وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  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 08 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6000504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک یبیرقت 900  لوط  هب  کارا  رهش  یعرف  یلصا و  رباعم  زا  لیابوم  بو و  رتسب  رد  کارا  رهش  یاماروناپ  ریواصت  هئارا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094108000016 زاین :  هرامش 

کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

رتمولیک 900 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتمولیک یبیرقت 900  لوط  هب  کارا  رهش  یعرف  یلصا و  رباعم  زا  لیابوم  بو و  رتسب  رد  کارا  رهش  یاماروناپ  ریواصت  هئارا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819794636 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  هچرازاب  یناقوف  هقبط  سدنهم  نادیم  نکسم  یوک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33128109-086  ، 33128120-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33128120-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6000545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسکی تدم  هب  تفاسورکیام  یاه  سیورس  اه و  جیروتسا  یزاجم ، تخاسریز  یرادهگن  یزاس و  هنیهب  اقترا ، ینابیتشپ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000123 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616913555 یتسپ :  دک  یزکرم ،  رتفد   - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325734-034  ، 31325545-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325605-034 :: 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 یعرف   یعرف وو   یلصا   یلصا رباعم   رباعم زازا   لیابوم   لیابوم وو   بوبو   رتسب   رتسب ردرد   رهش   رهش یاماروناپ   یاماروناپ ریواصت   ریواصت هئارا   هئارا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3636

تفاسورکیام تفاسورکیام یاه   یاه سیورس   سیورس وو   اهاه   جیروتسا   جیروتسا یزاجم ، ، یزاجم تخاسریز   تخاسریز یرادهگن   یرادهگن وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب اقترا ، ، اقترا ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3737

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبشود  نیب  هکبش  لانگیس  شزادرپ  نما و  طابترا  متسیس  سنسیال bpms و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000339 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
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 : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارتسگ هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون   BPMS کاوژپ یراجت  یاهدنیآرف  تیریدم  ناونع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ایرآ کاوژپ 

هتسب 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ   22163922: ینفدحاو  22166413 یعفار یاقآ  : یلام سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / یمازلا روتکاف  شیپ  تامدخ / / یتناراگ

دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبشود هکبشود نیب   نیب هکبش   هکبش لانگیس   لانگیس شزادرپ   شزادرپ وو   نما   نما طابترا   طابترا متسیس   متسیس وو     bpmsbpms سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3838

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6000843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخسن ود  تسویپ -  لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  اب   Fortiweb1000E لاوریاف نیالنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003292000225 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  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 2 دادعت : 

1401/09/16 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

هخسن هخسن ودود   تسویپ -  -  تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم اباب     Fortiweb1000EFortiweb1000E  لاوریاف لاوریاف نیالنآ   نیالنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3939

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

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

6000849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ) دادرارق سیون  شیپ  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  لاوریاف  هاگتسد  ودیزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001549000197 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  اب  قباطم  ینابیتشپ  تامدخ  حرش  ینف و  تاصخشم  یصصخت ، تادهعت  حرش  یصاصتخا ،  طیارش  هارمه  هب  دادرارق  سیون  شیپ  - 

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

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناسانشراک اب  سامت  نفلتدشاب  یم  یمازلا  هناماس  قیرط  زا  یتساوخرد  تادنتسم  هیلک  هارمه  هبتسویپ  لیاف  تادنتسم  هیلک  لاسرا  دیئات و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم 81565119

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: 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 )) دادرارق دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودیزادنا   ودیزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک  500 سوریو Chomar endpoint security ؛ یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091807000017 زاین :  هرامش 

زیربت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ربراک  500 سوریو Chomar endpoint security ؛ یتنآ  - 

دوشن داهنشیپ  یرگید  سوریو  یتنآ  افطل 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

سنسیال  500 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبتر 4 کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اتفا زوجم  ترورض 

زیربت رد  ًامازلا  تکرش  رتفد 
زیربت  هاگشناد  مانب  لانیجروا و  سنسیال 
امرفراک لحم  رد  هتفه  رد  رابکی  لقادح  روضح 

نابیتشپ تکرش  اب  تیلوئسم  سنسیال  رد  لکشم  هنوگره  زورب  تروصرد 

5166616471 یتسپ :  دک  زیربت ،  هاگشناد  نمهب  راولب 29   زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33393428-041  ، 33340081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33293028-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراک ربراک   500500 Chomar endpoint securityChomar endpoint security ؛ ؛ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4141

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

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

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

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

6001078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش ینف و  حرش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  دیاب  یجراخ  بوغرم  دنرب   IP نفلت یزادنا  هار  تهج  یرازفا  مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یضاقتم  دحاو  دأت  دروم  تسویپ و 

1101092586000306 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کوتیا نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   NEC یتراجت مان   DT700/DT800/SIP PRO لدم  IP/SIP هنایار هکبش   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم تسویپ و  طیارش  ینف و  حرش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  دیاب  یجراخ  بوغرم  دنرب   IP نفلت یزادنا  هار  تهج  یرازفا  مرن  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  دوجو  تروص  رد  ینف و  داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا  دشاب  یضاقتم  دحاو  دأت 

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

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPIP نفلت   نفلت یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج یرازفا   یرازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4242
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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   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6001250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/09 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگشیامزآ رازفا  مرن  ناونع : 

14013244 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/03 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هعبات6000889 نکاما  یارب  سنسیال  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 77)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تنرتنیا6001084 یانبم  رب  هار  شیاپ  تراظن و  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  یزادنا ،  هار 
 ( تسویپ تاصخشم  هب  ءایشا ( 

هحفص 70) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاگشیامزآ هاگشیامزآ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5999886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کتاف یس  لا  یپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000375 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
FBS-60MB R2-AC - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یراذگراب  لدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یلخاد 4410  نفلت 02634915960  اب  زاین  تروصرد 

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

36100940-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5999988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کتاف کتاف یسیس   لالا   یپیپ   ناونع : : ناونع 4444

لیاف لیاف اباب   قبطنم   قبطنم یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ هئارا   هئارا دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ اضاقت   اضاقت لماک   لماک حرش   حرش **** 1919 زاف زاف -- مهد مهد هاگشیالاپ   هاگشیالاپ **** قیقد قیقد رازبا   رازبا لباک   لباک :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
 . . دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ

4545
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لیاف اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** قیقد رازبا  لباک  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یمازلا  تسویپ 

1101097684000254 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ورتکلا هدننک  هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   FULL POWER SOLUTION JLT هدنزاس عجرم   3079ALS.001000 لدم قیقد  رازبا  تازیهجت  لباک  الاک :  مان 
ریوک

ددع 120 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

لاتم لباک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لاتم  لباک  هدنزاس  عجرم   4x2x1 mm^2 زیاس  TICU/XLPE/OSCR/LSFOH قیقد رازبا  لباک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لباک هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لاتم  لباک  هدنزاس  عجرم   1x2x1/5 mm^2 زیاس  CU/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC قیقد رازبا  لباک  الاک :  مان 

لاتم
ددع 300 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لاتم لباک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لاتم  لباک  هدنزاس  عجرم   2x2x1 mm^2 زیاس  TICU/XLPE/OSCR/LSFOH قیقد رازبا  لباک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

لاتم لباک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لاتم  لباک  هدنزاس  عجرم   2x1 mm^2 زیاس  TICU/XLPE/OSCR/LSFOH قیقد رازبا  لباک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لاتم لباک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لاتم  لباک  هدنزاس  عجرم   16x2x1 mm^2 زیاس  TICU/XLPE/OSCR/LSFOH قیقد رازبا  لباک  الاک :  مان 

ددع 1500 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

لاتم لباک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لاتم  لباک  هدنزاس  عجرم   10x1 mm^2 زیاس  TICU/XLPE/OSCR/LSFOH قیقد رازبا  لباک  الاک :  مان 
ددع 4000 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لاتم لباک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لاتم  لباک  هدنزاس  عجرم   12x1.5 mm^2 زیاس  RE-2X (ST) YRY قیقد رازبا  لباک  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

لاتم لباک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لاتم  لباک  هدنزاس  عجرم   20x1/5 mm^2 زیاس  CU/XLPE/OSCR/PVC قیقد رازبا  لباک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لاتم لباک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لاتم  لباک  هدنزاس  عجرم   15x1/5 mm^2 زیاس  CU/XLPE/OSCR/PVC قیقد رازبا  لباک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466287*09171704610 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6000517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا   / 0146018 بآ /  هیفصت  هاگتسد  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202000903 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمرب ناراک  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   M.O.N 2700 لدم یتسد  موف  بآ و  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132228-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6000746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآبآ هیفصت   هیفصت هاگتسد   هاگتسد روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4646

-- کیرتکلاوزیپ کیرتکلاوزیپ لاتسیرک   لاتسیرک  -  - EPDUEPDU  زویف زویف دیلک   دیلک  - - 405405 وژپ   وژپ روتوم   روتوم دربراک   دربراک هعطق   هعطق تراتسا   تراتسا ءالخ -  -  ءالخ روتکنژید   روتکنژید  -  - P- I  converterP- I  converter  لدبم لدبم ناونع : : ناونع
FLARE IGNITION CONTROL PANELFLARE IGNITION CONTROL PANEL لاتیجید -  -  لاتیجید جنس   جنس حطس   حطس هلاقن -  -  هلاقن راون   راون هعطق   هعطق هدنرامش   هدنرامش  - - یرتاب یرتاب  -  - LEDLED  رگشیامن رگشیامن

4747
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P/F "WARTSILA  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دامرف هعلاطم  امتح   ) تسویپ تسیل  قباطم  یتساوخرد  رادقم  حرش و 

1101001034004902 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دهج سراپ  یتعنص  یدیلوت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V18321 لدم  P-I converter لدبم الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
چیوس سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   vacuum circuit breaker یتراجت مان   A 1250 نایرج تدش   kV 24 ژاتلو  VIB/R لدم ءالخ  روتکنژید  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نژوتوم هدننک  هضرع  عجرم   STARTER MOTOR R7OMM CKD یتراجت مان  وژپ 405  روتوم  دربراک  هعطق  تراتسا  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نوسکیرا تامدخ  متسیس و  هدننک  هضرع  عجرم   ERICSSON یتراجت مان   Circuit Breaker لدم  EPDU زویف دیلک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

دمآرس اتب  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO BEST GROUP یتراجت مان   BUZZER DIP لدم کیرتکلاوزیپ  لاتسیرک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
LONGMARK یتراجت مان  کینورتکلا  کادآ  هدننک  هضرع  عجرم   16x80 RED 5mm لدم  LED رگشیامن الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

هتفرشیپ نامرد  ءایحا  هدننک  هضرع  عجرم   RESMED هدنزاس عجرم  یکشزپ  روتالیتنو  هاگتسد  دربراک   Elisee Battery Charger لدم یرتاب  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
داگراساپ تراجت  رتخا  هدننک  هضرع  عجرم   INDICATOR یتراجت مان   D-22 هلاقن راون  هعطق  هدنرامش  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

روآ نف  راگن  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PASI WATER LEVEL INDICATOR یتراجت مان   BFK لدم لاتیجید  جنس  حطس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   FLARE IGNITION CONTROL PANEL تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  .دشاب  یمن  یسررب  لباق  یلام  / ینف کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  یاضاقت  حرش  ساسا  رب  یلام  / ینف تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  افطل  دشاب ، یم  تساوخرد 0151609  هرامش  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیولسع  سراپ  زاگ  تفن و  تکرش  برد 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768220-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6000768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  اب  قباطم  یتعنص  هنایار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000664 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
استپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات   ADVANTECH هدنزاس عجرم   ADVANTECH یتراجت مان   IPPC-6152A-R1AE لدم یتعنص  هچراپکی  هنایار  الاک :  مان 

تعنص
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا حرش  رد  جردنم  کرادم  هارمه  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  - دشاب یم  یناریا  یالاک  دیرخ  اب  تیولوا  هدوب و  هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09365147233 دشابیم ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  یتسپ  یاه  هنیزه  - ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  خرن  تروصنیا  ریغرد  تسیمازلا 

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPPC-6152A-R1AEIPPC-6152A-R1AE  لدم لدم یتعنص   یتعنص هچراپکی   هچراپکی هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 4848

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 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6000872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ جنس  ترودک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000293 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
دار زیهجت  بآ  نیبم  هدننک  هضرع  عجرم  دار  زیهجت  بآ  نیبم  هدنزاس  عجرم   MX-100/200 لدم نیالنآ  جنس  ترودک  الاک :  مان 

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

هدنزاس عجرم   WATCHMAN 300-MC لدم بآ  رد   EC یکیرتکلا تیاده  ترودک و PH و  رلک و  امد و  یریگ  هزادنا  دربراک  هلاناک  دنچ  نیالنآ  روزیلانآ  الاک :  مان 
نهیم قیقد  رازبا  لایس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نهیم  قیقد  رازبا  لایس 

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

لرتنک ایاپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   M 10 نتراک  10x0/5 mm^2 عطقم حطس   Multicore لدم قیقد  رازبا  روتکناک  اب  هارمه  لباک  الاک :  مان 
رازفا

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم تخادرپ  متفه  هناخ  هیفصت  روما  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  مالعتسا 3  غلبم 

.دشاب یکی  الماک  دیاب  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  الاک  تاصخشم 

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

55529821-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالنآ نیالنآ جنس   جنس ترودک   ترودک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6000904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  طیارش  اب  قباطم  لپ  رترونیا  قیقد  رازبا  یقرب  تازیهجت  زادنا  هار  رلرتنک  یقرب  درب  کینورتکلا  هیوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PCB

POWER SUPPLY
MAIN CONTROL

1101001105002569 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

درب لنپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
درب لنپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

درب لنپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
درب لنپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن مادقا  طبریذ  عجارم  زا  تسویپ  تسیل  تاعطق  دک  ناریا  ذخا  هب  تبسن  هدنرب  هناماس  نیناوق  قبط  تاکن :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  هتشاد  روضح  ( تسویپ  ) تفن ترازو   AVL هناماس رد 

.دیامن همیمض  ینف  تاصخشم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ 

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

61630486-021  ، 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

لپلپ رترونیا   رترونیا قیقد   قیقد رازبا   رازبا یقرب   یقرب تازیهجت   تازیهجت زادنا   زادنا هار   هار رلرتنک   رلرتنک یقرب   یقرب درب   درب کینورتکلا   کینورتکلا هیوپ   هیوپ ناونع : : ناونع 5050
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6000943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Electronic Process Controller تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000850 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدیا تعنص  نیوآ  هدننک  هضرع  عجرم   AUTONICS یتراجت مان  دقاف   TZN4W-A4C لدم یتعنص  یلاتیجید  امد  رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37052182-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رثوک سرگاز  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

ZPGM-248-294 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-09-16هرامش عورش 09-09-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6000091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GAS DETECTOR (SENSOR & JUNCTION BOX),"MSA" یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: 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

یتعنص یتعنص یلاتیجید   یلاتیجید امد   امد رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 5151

GAS DETECTOR (SENSOR & JUNCTION BOX) , "MSAGAS DETECTOR (SENSOR & JUNCTION BOX) , "MSA"" ناونع : : ناونع 5252
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دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: YPGMC-89-1401-207-خ یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 09-09-1401 11-09-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6000173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتشهب دیهش  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: 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

6000174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050317000026 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
رتم  1800 ژارتم هب  نامتخاس  قیرح  نالعا  متسیس  بصن  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1983969411 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  یهاشناد  داهج  - ینیمی دیهش  نامتخاس  - یتشهب دیهش  هاگشناد  - نیوا - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22431933-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22431938-021 :: 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

دعدع   2 020 دادعت   دادعت   xp95 55000 -847xp95 55000 -847 لدم :  :  لدم   apolloapollo دنرب : : دنرب   S 1S 1 دلوم   دلوم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارب   یارب   I /OI /O تراک   تراک ناونع : : ناونع 5353

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ تسیل  تاصخشم  اب  رورس  قاتا  قیرح  یافطاو  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000158 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسلا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   SmartLetLoose/ONE لدم قیرح  یافطا  متسیس  لرتنک  دربراک  هعطق  درب  الاک :  مان 

ایوپ کینورتکلا 
ددع 1 دادعت : 

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

هدرک روهمم  ار  یتسویپ  تسیل  افطل  دشاب ) یم  هباشم  دک  ناریا   ) ناجنز نامرد  تیریدم  رورس  قاتا  قیرح  یافطا  متسیس  یزادن  هار ا  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
024 - 33420206 سامت ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) .دش دهاوخ  داد  رارق  دقع  هطوبرم  سانشراک  طسوت  دات  زا  دعب.ددرگ  یراذگاب  هناماسردو 

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

33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح یافطاو   یافطاو نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن ناونع : : ناونع 5555
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6000428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یلامش ناسارخ  تاسیسات  نکاما و  کیتاموتا  یتسد و  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001806 زاین :  هرامش 

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

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم نآ  یاهتسویپودادرارق  تاحفص  هیلک  مامضناب  یگدروخطخ  نودبو  لماکو  قیقد  تروصب  دیدزابزا  سپ  تسویپریداقم  قباطم  اهب  تسرهف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت یمیظع  یاقآ  هرامش 09153725220 اب  تامدخ  حرش  صوصخرد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهجدوش  یراذگراب  تمیقداهنشیپ  ماگنه  هناماسرد  واضماو 

دوش لصاح 

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

32232220-058  ، 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

تاسیسات تاسیسات وو   نکاما   نکاما کیتاموتا   کیتاموتا وو   یتسد   یتسد قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656
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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   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456780 :: 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

6000503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا دحاو  مور  روزیلانآ  کقاتازاگ  مالعا  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
7 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6000813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  قیرح  نالعا  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001196000013 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FAM لدم یراوید  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 54 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ رابو  رپ  ار  یتسویپ  مالعتسا  مرف  تسا  دنمشهاوخو  هدنشورف  هدهعرب  لک  هرادا  لحمرد  لیوحتو  هیهت  ربتعم  یتناراگو  ینابیتشپ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن

5713619876 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  شناد )  ) رگ تشک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238207-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237288-044 :: 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

نژیسکا نژیسکا دحاو   دحاو مور   مور روزیلانآ   روزیلانآ کقاتازاگ   کقاتازاگ مالعا   مالعا متسیس   متسیس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5757

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح نالعا   نالعا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5858

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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ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملعا ریما  ناتسرامیب  یاهنامتخاس  یبآ  قیرح  افطا  متسیس  یشک  هلول  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030465000043 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کیناکم تعنص  سیس  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   bar 40 راشف  in 14 رطق  m 12 لوط لیتسا  سنج  نامسینام  هلول  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

شیپ افطل.دوش  هتفرگ  سامت  تاسیسات  دحاو  66343387 هرامش اب  لاوس  هنوگ  ره  تباب.تسا  هدش  یراذگراب  تاصخشم  مالقا و  هشقن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هناماس  همیمض  روتکاف 

1145765111 یتسپ :  دک  یلامش ،  یدعس  نابایخ  تلود  هزاورد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66706108-021  ، 66708691-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66704805-021 :: 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

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

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

-SABA-172-4-657-PR-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6001231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WIKING VFR-400 لدم  G16 تینوی سنارت  هب  طوبرم  ( ECP  ) قیرح ءافطا  لنپ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   4141 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهنامتخاس اهنامتخاس یبآ   یبآ قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یشک   یشک هلول   هلول یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5959

WIKING VFR-400WIKING VFR-400 لدم   لدم   G16G16 تینوی   تینوی سنارت   سنارت هبهب   طوبرم   طوبرم ( ( ECPECP  ) ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لنپ   لنپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماسرد هدش  یراذگراب  تسویپ  تاصخشمو  حرش  قبط  یتعنص -  Pars Gate Ne400 N5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000824 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   IPS SOFTWARE V00 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لطاب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریبغ  رد  تس ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  رد  الاک  لدم  دنرب و  جرد 

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

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52455141 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/13هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس هکبش  چیئوس  زیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماسرد هناماسرد هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو حرش   حرش قبط   قبط یتعنص - - یتعنص   Pars  Gate Ne400  N5Pars  Gate Ne400  N5 ناونع : : ناونع 6161

وکسیس وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5999990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  عنامالب  ناسکی  ییاراک  اب  هباشم  یاه  لدم  داهنشیپ.یتسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   SWITH CISCO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004297 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WAG160N لدم  ADSL هکبش رتور  الاک :  مان 

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

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  عنامالب  ناسکی  ییاراک  اب  هباشم  یاه  لدم  داهنشیپ.یتسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   SWITH CISCO :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   عنامالب   عنامالب ناسکی   ناسکی ییاراک   ییاراک اباب   هباشم   هباشم یاه   یاه لدم   لدم داهنشیپ.یتسویپ   داهنشیپ.یتسویپ یاضاقت   یاضاقت حرش   حرش قبط   قبط   SWITH CISCOSWITH CISCO ناونع : : ناونع 6363
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5999993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یا  هنایار  هکبش  داجیا  یتارباخم و  هکبش  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000255 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 3  هجو  تخادرپ 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
تسا دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  باسح  اصافم  تاروسک  هیلک 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش داجیا   داجیا وو   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 6464
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: 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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6000006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب  لیابوم  نتنآ  هدننک  تیوقت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قباطم  الاک 
دشابیم ههام  تخادرپ 3 

1101090930000146 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   FB-01/1 لدم نتنآ  لانگیس  یهار  هدننک 5  تیوقت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف  هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یقتم سدنهم   ) 05131449938 ینف :  سانشراک 

 ( یعامتجا یاه  هکبش  سا و  ما  سا  ییوگخساپ   () ییایحی  ) 09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم الاک   الاک تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   لیابوم   لیابوم نتنآ   نتنآ هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم ههام   ههام تخادرپ  33   تخادرپ

6565
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هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6000011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

C3850 چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MSL3040 پیت

1101003754000029 زاین :  هرامش 
هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msl3040 لدم  40x30 TB تیفرظ هنایار  ویارد  پیت  الاک :  مان 
هنایار دربهار  نیدار 

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

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-24P-S لدم هنایار  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدش  تسویپ  لیاف  طیارش  قباطم  دیاب  دیرخ 

7971945699 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  هرادا  هگنلردنب -  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44242844-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44245182-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MSL3040MSL3040 پیت   پیت   C3850C3850 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6666
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرهج هاگدورف  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  رد  اهب  مالعتسا  ینف  تاصخشم  قبط 

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101001183000213 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاد رتسگ  هکیرا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   KG/2911 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

ناسدرو هدننک  هضرع  عجرم   IP-COM یتراجت مان   F1109P لدم هنایار   POE هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
موس جوم  تاطابترا  رکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   GLC-LH-SMD لدم هنایار   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناشیدنا کین  نامرآ  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CLSCO هدنزاس عجرم   CLSCO یتراجت مان   WC-2960X لدم هکبش  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

بیترت اهنآ  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  لیمکت ،  ار  اه  تسویپ  یتسیاب  مرتحم  ناگدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش  دهاوخن  هداد  رثا 

دیدرگ دهاوخ  لا  ـ طبا هفرطکی  تروصب  شرافس  رادیرخ  تساوخرد  اب  یلاسرا  یالاک  قباطت  مدع  تروص  رد 

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

54372094-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ ردرد   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط مرهج   مرهج هاگدورف   هاگدورف تهج   تهج هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767
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هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

FIKCC-392-1532 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6000127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ  زا  - 

:: 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

نارهت ناتسا  برغ  هقطنم  هبعش  کناب  تسپ   :: 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

6000178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشمو  داهنشیپ  مرف  قبط  کنوپ  هبعش  یارب  نآ  هب  طوبرم  تازیهجتو  هکبش  یزادنا  هارو  بصن  تساوخرد  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هصقانم  طیارشو 

1101001603000035 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  برغ  هقطنم  بعش  کناب  تسپ  هدننک :  رازگرب 

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

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

هصقانم تسویپ  لودجرد  جردنم  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک برغ ،  بعش  تیریدم  کناب  تسپ  - ناودنک هچوک  شبن  - یهلا تاجنداتسا  نابایخ  یوربور  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1136931133 یتسپ : 

81562729-021  ، 66720606-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66720505-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   رتویپماک   رتویپماک هورگ   هورگ زازا   تساوخرد -  -  تساوخرد قباطم   قباطم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6868

ینف ینف تاصخشمو   تاصخشمو داهنشیپ   داهنشیپ مرف   مرف قبط   قبط کنوپ   کنوپ هبعش   هبعش یارب   یارب نآنآ   هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجتو   تازیهجتو هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن تساوخرد   تساوخرد تباب   تباب ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ هصقانم   هصقانم طیارشو   طیارشو

6969
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نیوزق یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  زایندروم  مالقا  لباک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090834000004 زاین :  هرامش 

نیوزق یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یلور هتسب   UC-CABU6H لدم  mm^2 0/26 عطقم حطس   PVC LSZH شکور سنج  سم  یداه  سنج  دلیش  نودب   Cat-6 جوز هکبش 4 لباک  الاک :  مان 

اکیرمآ هدحتم  تالایا   UNICOM هدنزاس عجرم  هکبش  مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان   m 305
لور 25 دادعت : 

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

هناماس رد  اضما  رهم و  زا  سپ  یراذگ و  تمیق  تسویپ  تسیل  رد  هدش  رکذ  مالقا  هیلک  تسویپ ، تسیل  قبط  هکبش  زایندروم  مالقا  لباک و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  تساب  یم  زین  مزال  تازوجم  یتساوخرد و  کرادم  هیلک  .دوش  یراذگراب 

3413943765 یتسپ :  دک  ود ،  هقطنم  یرادرهش  یناقوف  هقبط  نارمع  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661227-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356119-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6000271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POE تروپ هکبش 24  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001325000044 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  اب   POE تروپ هکبش 24  چوس  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش ریاس  تسویپ  هب  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  داتس  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  نودب  اهتکرش  طسوت  هدش  هیارا  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5134916593 یتسپ :  دک  یقرشناجیابرذآ ،  ناتسا  یلمکناب  بعش  روما  هرادا  ادهش -  نادیم  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35265999-041  ، 35231362-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35230555-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هکبش   هکبش زایندروم   زایندروم مالقا   مالقا وو   لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

POEPOE  تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 7171
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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

6000393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ip ینوریب قمع 45  تینوی  کر 7  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099805000041 زاین :  هرامش 

لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ip ینوریب قمع 45  تینوی  کر 7  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 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

هگنلردنب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6000423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب   HP T630 تنیالک نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090888000066 زاین :  هرامش 

هگنل ردنب  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناربات ناراک  کین  نامیپ  یزادرپ  هداد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-t630 هنایار هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموب تیولوا  دوش - همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7971933647 یتسپ :  دک  هگنلردنب ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  نازابناج -  راولب  هگنلردنب -  ناتسرهش  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44226067-076  ، 44244015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44244019-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ipip ینوریب   ینوریب   4545 قمع   قمع تینوی   تینوی کرکر  77   ناونع : : ناونع 7272

HP T630HP T630 تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 7373
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زربلا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Web Application Firewall دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001416000032 زاین :  هرامش 

زربلا یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   Fortigate لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  زاین  دروم  یتسویپ  لیاف  قباطم  لاوریاف  تاصخشم  هدش و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  ات  هیوست  -

.دشاب یم  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  نآ  دوبن  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  یتساوخرد  یاه  زوجم  یراذگراب  - 

3186717598 یتسپ :  دک  زربلا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  ناتسوب  نلابایخ  یلصم  یوربور  ینیمخ  ماما  راولب  - رهش رهم  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342300-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340270-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 7474

هکبش هکبش تحت   تحت   IPIP نفلت   نفلت  - - دیفس دیفس وو   هایس   هایس رگپاچ   رگپاچ  - - یزیمور یزیمور نفلت   نفلت کوب - - کوب تون   تون هارمه   هارمه هنایار   هنایار میس -  -  میس یبیب   نوفده   نوفده ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شورف زا  سپ  تامدخ  یاراد  یلصا و  اهالاک  امتح  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  حرش  قبط  نفلت و ...   ، رتویپماک لماش  الاک  ملق   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ربتعم 

1101003002000741 زاین :  هرامش 
روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   FREEPLUSE لدم میس  یب  نوفده  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
DELL یتراجت مان   M6300 لدم  precision یرس کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

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

لتمک تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-TS 580MXW لدم دیفس  گنر  یزیمور  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح و ...  هلمج  زا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک ی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش تمیق  مالعا  تسویپ  ، تسیل  رد  روکذم  عون  دنرب و  یارب  طقف 

 . دشاب تسویپ ،  تسیل  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  اقیقد  تسیاب  یم  روکذم  یالاک  اذل  تسا  هباشم  دک  ناریا 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589261-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6000552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمامرف راک  هدهع  رب  سانجا  هیلک   - ینابدید یاهکجرب  نیب  طابترا  یزادنا  هار  بصن و  تهج  تمیق  مالعا  هژورپ و  زا  دیدزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  تامدخ  راک و  حرش  دشاب -

1101003143000973 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  لغش و  اب  بساتم  یمسر  همانزور  ای  بسک  زاوج  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22187101-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابدید ینابدید یاهکجرب   یاهکجرب نیب   نیب طابترا   طابترا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7676
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6000553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  دادعت و  حرش  قباطم  الاک  ملق   16 هکبش و ....  نوتسیک  یزلف .  سکاب  .دنلگ  هکبش .  لباک   . تکاد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000256 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 3  هجو  تخادرپ 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها )  ) نامزاس یاهرابنا  هرادا  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه 

 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راددلیش راددلیش یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7777
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قباطم  یرون  ربیف  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000215 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 3 لوط  Patch Cord LC/PC-LC/PC SM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رازفا هکبش  تکرش 
ددع 1 دادعت : 

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

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یرتسگداد   :: 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 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

6000692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قباطم   قباطم یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030030000022 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EGY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 2745 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16RO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
هلت هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ETK80571 لدم  mm 80x50 داعبا یس  یو  یپ  سنج  کنارت  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ناریا کیناکم 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
هلت هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ETK10171E لدم  mm 101x50 داعبا یس  یو  یپ  سنج  کنارت  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ناریا کیناکم 
ددع 150 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
هلت هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ETK15171 لدم  mm 151x50 داعبا یس  یو  یپ  سنج  کنارت  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ناریا کیناکم 
ددع 120 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ETK15154 لدم  mm 101x50 داعبا کنارت  طبار  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ETK151702 لدم کنارت  هندب  تسب  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
یحادم نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   MN-315-MN-319 لدم هکبش  نوتسیک  تکوس  هعطق  باق  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

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

تسیل قبط  امتح  دیاب  سانجاو  هباشم  اهدک  ناریا  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دشابیم  لک  یرتسگداد  جوسای  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نوشفا  09171434641 دشاب .  یتسویپ 

7591867887 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یرتسگداد  لک  هرادا  (- (ع نیسح ماما  نادیم  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33235171-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235174-074 :: 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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ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6000720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004299 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23383193-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیب هنیزه  باستحا  اب   AVR هاگتسد ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000820 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امرفراک و دات  راک و  ماجنا  زا  سپ  هجو  تخادرپ  دشاب -  یم   REG-DA لدم ناتسب  شوش و  قرب  یاه  تسپ  هب  طوبرم   AVR یاههاگتسد  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگ یم  تروص  یرادا  لحارم  یط  زور  زا 90  سپ  لقادح 

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

32248303-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس یرتویپماک (  (  یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8080

همیب همیب هنیزه   هنیزه باستحا   باستحا اباب     AVRAVR هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8181
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نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS-2960XR-24FPS-L لدم وکسیس  چوس  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003860000041 زاین :  هرامش 
نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

روشک  CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان  هنایار  هکبش  لباک  + لوژام + رگشیامن + اتید چیئوس   2960XR-24-TD-L+2xSFP+SR 10G هعومجم الاک :  مان 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 

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

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

هنیزه دشاب  یم  یبتک  ربتعم  یتناراگ  یاراد   WS-2960XR-24FPS-L لدم وکسیس  چوس  هاگتسدکی  زاین  دروم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  نادهاز  هاگدورف  ات  لاسرا 

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

33213730-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33213730-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WS-2960XR-24FPS-LWS-2960XR-24FPS-L لدم   لدم وکسیس   وکسیس چوس   چوس هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 8282
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  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 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

6000902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوجم یاراد  امتح  هدننک  نیمات  / لیوحت زا  سپ  هام  تخادرپ 1  / شیک هریزج  رد  لیوحت   / تسویپ حرش  هب  هکبش  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ دشاب کیتامروفنا 

1201030453000052 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416753955 یتسپ :  دک  قشمد پ21 ،  خ  یبونج   نیطسلف  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88920153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88925072-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زوجم زوجم یاراد   یاراد امتح   امتح هدننک   هدننک نیمات   نیمات // لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   هام   هام   11 تخادرپ   تخادرپ // شیک شیک هریزج   هریزج ردرد   لیوحت   لیوحت  / / تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   هکبش   هکبش مزاول   مزاول ناونع : : ناونع
// دشاب دشاب کیتامروفنا   کیتامروفنا

8383
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6000932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامیپ هدهع  هب  باهذ  بایا  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت.یمازلا  ینف  قیقد  تاخشم  هئارا  اب  روتکاف  شیپ  - تسویپ هب  کرادم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.راکنامیپ هدهعرب  ینوناق  تاروسک  یمامتو.راک 

1101092410001152 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هژورپ 3 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  یتسویپ  کرادم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 8484
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادابآ تفن  شیالاپ  تکرش  تنرتنیا  دناب  یانهپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001268 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ببس نآ  تیاعر  مدع  هدوب و  یمازلا  اهب *  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش  مان *  اب  یتسویپ  لیاف  رد  جردنم  دراوم *  یمامت  ندومن *  تیاعر  ماجنا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم یداهنشیپ  خرن  لاطبا 
06153184042 نفلت : 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ نادابآ تفن   تفن شیالاپ   شیالاپ تکرش   تکرش تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8585

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

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

6000936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ قباطم  مالقا 

1101001035000022 زاین :  هرامش 
هشیدنا دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

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

هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هظحالم  تقد  هب  تسویپ  لیاف 
دیئامرف یراددوخ  هباشم  یالاک  جرد  زا 

3168738611 یتسپ :  دک  هشیدنا ،  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  یدازآ -  راولب  زاف 3 - - هشیدنا دیدج  رهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65553553-021  ، 65553552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65551919-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UTP CAT6 LSZHUTP CAT6 LSZH  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8686

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 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

6000940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  رثوک  هاگباوخ  تنرتنیا  یزادنا  هار  تهج  هکبش  تکوس   ، رتور  ، سلویاو ویدار   ، هکبش لباک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000783 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  رثوک  هاگباوخ  تنرتنیا  یزادنا  هار  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یتسویپ تسیل  قبط   1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناضمر سدنهم  سامت  هرامش  یراک  زور  تدم 20 هب  داتو  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  هاگشناد  لیوحت  یتسویپ  تسیل  قبط  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09173302957

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

53310347-071  ، 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

تنرتنیا تنرتنیا یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج هکبش   هکبش تکوس   تکوس  ، ، رتور رتور  ، ، سلویاو سلویاو ویدار   ویدار  ، ، هکبش هکبش لباک   لباک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

6000945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سپ هتفه  کی  یدقن  تروصب  تخادرپ.دشاب  یمزرخاب  تشادهب  هکبش   IT تهج تسویپ  تسیل  تساوخرد و  قبط  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  الاک  تفایردزا 

1101090555000019 زاین :  هرامش 
زرخاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

ینواعت هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   ROUTERBOARD MIKROTIK یتراجت مان   CCR1036-12G-4S لدم تروپ  رتویپماک 12  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هواس هنایار  توقای 

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

جوم تاطابترا  رکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   C3850-NM-4-1G لدم هنایار   SFP لوژام الاک :  مان 
موس

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

زرخاب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم الاک  تفایردزا  سپ  هتفه  کی  یدقن  تروصب  تخادرپ.دشاب  یمزرخاب  تشادهب  هکبش   IT تهج تسویپ  تسیل  تساوخرد و  قبط  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

9597135117 یتسپ :  دک  زرخاب ،  تشادهب  هکبش  نمشوپ -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  شخب 2 -  زرخاب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54825757-051  ، 54825888-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54824179-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هبهب   عوجر   عوجر  )  ) SFPSFP  لوژام لوژام هکبش -  -  هکبش رتور   رتور دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا هقطنم  بعش  تیریدم  هپس -  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6001127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  اهب  مالعتسا  تسیل  - هکبش یشک  لباک  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004658000013 زاین :  هرامش 

زربلا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  رظن  دروم  روما  تسیل  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
دروم  60 دادعت : 

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

دامرف 09124601993 لصاح  سامت  روپ  یلو  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3158843184 یتسپ :  دک  یلامش ،  هدکشناد  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32743999-026  ، 32407469-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32219547-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6001139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چوس  و  ( E&M تراک  ) یرون ویتکا  تازیهجت  لمح  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000296 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-401UK KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، تسویپ تمیق  داهنشیپ  لیمکت  هب  تبسن  هناماس  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  تمیق  لک  عمج  جرد  نمض  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  مالعا  دودرم  تکرش  نآ  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد.دیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  قیرط  زا  نآ  لاسرا  نکسا و 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23812330-021  ، 23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا تسیل   تسیل  ) ) هکبش هکبش یشک   یشک لباک   لباک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8989

هکبش هکبش چوس   چوس وو   ( ( E&ME&M  تراک تراک  ) ) یرون یرون ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

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

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

بونج5999970 زیختفن  قطانم  یلم  تکرش  رد  یا  هنایار  یا  هرود  سیورس  هحفص 17)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یصوصخ و5999986 طیارش  هیلک  یراذگراب  لاسکی  تدم  هب  هداد  زکرم  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و 
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلیبدرا6000192 ققحم  هاگشناد  تایرشن  یملع  تیریدم  هحفص 17)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار )6000200 هکبش  اتید  چیئوس  هاگدورف (  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 77)تامدخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینوریب6000402 قمع 60  تینوی  هحفص 77)کر 9  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هژیو6000430 رورس  تنیالک  تاطابترا  زاس  نما  هحفص 17)هناماسدیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس6000499 دنمشوه  یاه  متسیس  یزیر  همانرب  مارگورپ و  هحفص 17)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش6000504 یعرف  یلصا و  رباعم  زا  لیابوم  بو و  رتسب  رد  رهش  یاماروناپ  ریواصت  هئارا  هحفص 17)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه6000545 سیورس  اه و  جیروتسا  یزاجم ، تخاسریز  یرادهگن  یزاس و  هنیهب  اقترا ، ینابیتشپ ،
تفاسورکیام

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبشود6000719 نیب  هکبش  لانگیس  شزادرپ  نما و  طابترا  متسیس  هحفص 17)سنسیال bpms و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6001078IP نفلت یزادنا  هار  تهج  یرازفا  مرن  هحفص 17)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- زور هب  یاهتیلباق  ریاسو   hdmi تروپ ثوتئلب  تیلباق  یاراد  دنمشوه  ترامسا  4k ید یا  لا  چنیا  رگشیامن 82  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورف  هدهعب  تست  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

1101001010000257 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریدلگ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   G+ plus یتراجت مان   GTV-82KE821S لدم  in 82 زیاس  LED عون نویزیولت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یاه هنیزه  هیلک  - زور هب  یاهتیلباق  ریاسو   hdmi تروپ ثوتئلب  تیلباق  یاراد  دنمشوه  ترامسا  4k ید یا  لا  چنیا  رگشیامن 82  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09126948955  - هلاسکی طرشو  دیق  یب  ضیوعت  ربتعم  تنامضو  یتناراگ  اب  تسا  رظندم  یناریا  یالاک  نیرتهب  - تسا هدنشورف  هدهعب  تست  لیوحت و  لمح و 

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

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیلک هیلک -- زور زور هبهب   یاهتیلباق   یاهتیلباق ریاسو   ریاسو   hdmihdmi تروپ   تروپ ثوتئلب   ثوتئلب تیلباق   تیلباق یاراد   یاراد دنمشوه   دنمشوه ترامسا   ترامسا 44kk یدید   یایا   لالا   چنیا   چنیا   8282 رگشیامن   رگشیامن هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
تسا تسا هدنشورف   هدنشورف هدهعب   هدهعب تست   تست وو   لمح   لمح یاه   یاه هنیزه   هنیزه

9191
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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   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456621 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/18هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

D49XMN لدم یتعنصرگشیامن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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

کتاف5999886 یس  لا  هحفص 30)یپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

D49XMND49XMN  لدم لدم یتعنصرگشیامن   یتعنصرگشیامن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9292

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5999884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگلت چیپ   2600 کیفارت -  هدننک  ادج  ددع   100 بنابایخ -  ریگتعرس  ددع   300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094756000048 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 3004 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

جدننس هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هقطنم  حطس  هب  ینابایخ  لوادج  لمح  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

.ددرگ یراذگ  راب  یتسویپ  کرادم 
1101005581000143 زاین :  هرامش 

جدننس هقطنم 1  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ولردنکسا سابعمالغ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 15 تماخض  50x50 cm داعبا ینتب  لودج  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614784951 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم  یرادرهش  - رویرهش نابایخ 17  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33164392-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33156445-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفارگلت یفارگلت چیپ   چیپ   26002600 کیفارت -  -  کیفارت هدننک   هدننک ادج   ادج ددع   ددع   100100 ینابایخ -  -  ینابایخ ریگتعرس   ریگتعرس ددع   ددع   300300 ناونع : : ناونع 9393

.ددرگ .ددرگ یراذگ   یراذگ راب   راب یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   کیکی   هقطنم   هقطنم حطس   حطس هبهب   ینابایخ   ینابایخ لوادج   لوادج لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9494

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

6000446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش و لحم  رد  لیوحت  دشابیم  ییا  هداج  یاه  روحم  یلوط  یشک  طخ  تهج  لالح  اب  هارمه  دیفس  یئزج  کت  درس  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم لوئسم  زا  سپ  باسح  هیوست 

1101005358000071 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  دراهتشا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ولرامخروپ دمحم  لگ  هدننک  هضرع  عجرم  نارهت  راشفا  گنر  یتراجت  مان   kg 25 بلح کیلیرکآ  نیزر  هیاپ  رب  دیفس  یئزج  کت  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 72 دادعت : 

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

هطوبرم لوئسم  زا  سپ  دات  تیفیک و  نیرتهب  اب  گنر   ) ییا هداج  یاه  روحم  یلوط  یشک  طخ  تهج  لالح  اب  هارمه  دیفس  یئزج  کت  درس  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم لوئسم  زا  سپ  باسح  هیوست  یرادرهش و  لحم  رد  لیوحت  دشابیم  ( 

3187153549 یتسپ :  دک  دراهتشا ،  ناناوج  شزرو و  هرادا  بنج  ملعم  نادیم  زا  دعب  یا  هنماخ  ...ا  تیآ  راولب  دراهتشا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37721510-026  ، 37721504-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37723050-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار یرارطضا  یراج و  یرادهگن  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000496000012 زاین :  هرامش 

نادنبهن یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

رتمولیک 10 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نادنبهن رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9751763111 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  راولب  نادنبهن  نادنبهن ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622075-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622077-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفس دیفس یئزج   یئزج کتکت   درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 9595

هار هار یرارطضا   یرارطضا وو   یراج   یراج یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6000993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق - جرک - نارهت هار  دازآ  ییانشور  یاهریت  یتیزوپماک  ( رواک ) ظافح بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000164 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیوزق - جرک - نارهت هار  دازآ  ییانشور  یاهریت  یتیزوپماک  ( رواک ) ظافح بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  هب  ءایشا (  تنرتنیا  یانبم  رب  هار  شیاپ  تراظن و  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  یزادنا ،  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000154 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار دازآ   دازآ ییانشور   ییانشور یاهریت   یاهریت یتیزوپماک   یتیزوپماک (( رواک رواک )) ظافح ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9797

 ( ( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم هبهب   ءایشا (  (  ءایشا تنرتنیا   تنرتنیا یانبم   یانبم ربرب   هار   هار شیاپ   شیاپ وو   تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

6001410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن هاتوک -  ریت  یروآ  عمج  هدایپ - ) رباع   ) هاتوک ریت  بصن  گرزب -  ریت  یروآ  عمج  گرزب -  ریت  بصن  یکینورتکلا - : یقرب و  مزاول  تازیهجت و  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و نیمز -  لخاد  یزلف  هچیرد 

یکینورتکلا یقرب و  مزاول  تازیهجت و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101094564000036 زاین :  هرامش 

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

راوزبس یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

 . تسا تخادرپ  لباق  تراظن  هاگتسد  راک  روتسد  اب  ربارب  ینوناق  تاروسک  رسک  زا  سپ  یدزمتسد و  تروص  هب  درکراک  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  حضاو  تروص  هب  اضما  ار  دادرارق  لودج و  تاحفص  همه  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  لودجراکنامیپ  - 

 : یتسپ دک  لقن ،  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   - یوفص باون  نابایخ  یادتبا   - رارسا نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9613844336

44234260-051  ، 44234258-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44226220-051 :: 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  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هبهب   عوجر   عوجر یکینورتکلا (  (  یکینورتکلا وو   یقرب   یقرب مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت 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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یوضر ناسارخ  ناتسا  ییاذغ  عیانص  مولع و  شهوژپ  هسسوم   :: 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

6000062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ - تسیل  قبط  یا  هشیش  تاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091377000010 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ییاذغ  عیانص  مولع و  شهوژپ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
اکرش یچ و  هشیش  راکدوخ  یاهبرد  یبسن  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ - تسیل  قبط  یا  هشیش  تاموتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185176933 یتسپ :  دک  ناچوق ،  هارگرزب  رتمولیک 12  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35425342-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35425406-051 :: 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

ناتسلگ کناب  تسپ   :: 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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6000472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن هاگتسد  سم 8  مامت  هتنازراب  ولیک  دیاس 500  روتوم  عبرم  رتم  کی 109  هجرد  سنج  یدالوف  هغیت  اب  هرکرک  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادنا هار  و 

1101004876000001 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 109 دادعت : 

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

.دشابیم ناتسلگ  ناتسا  لخاد  رد  هطوبرم  هیداحتا  زا  زوجم  یاراد  ربتعم و  یاه  تکرش  یگدنیامن و  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4917615581 یتسپ :  دک  متفه ،  رذآ  شبن  رذآ ، مجنپ  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247699-017  ، 32335750-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263745-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ - - تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یایا   هشیش   هشیش تاموتا   تاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 100100

عبرم عبرم رتم   رتم   109109 کیکی   هجرد   هجرد سنج   سنج یدالوف   یدالوف هغیت   هغیت اباب   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

زا 122 ھحفص 75 
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درمال یللملا  نیب  هاگدورف   :: 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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6000635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قبط   ) لرتنک سسکا  زاین  دروم  تازیهجت  تامدخو  بصن  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001591000025 زاین :  هرامش 

درمال یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ یایند  هدننک  هضرع  عجرم   DONYAYE PARDAZESH یتراجت مان   RB2 لدم هجرد  یا 120  هخاش  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط الاک  دیرخ  هدوب و  هباشم  هراشا  دروم  دک  ناریا  دشاب - یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  درمال  هاگدورف  لحم  رد  الاک  لیوحتو  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ینف  تاصخشم 

7434193131 یتسپ :  دک  درمال ،  یللملا  نیب  هاگدورف  یتایح ، رتکد  راولب  درمال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52720094-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52722595-071 :: 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

نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6000785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیلوردیه کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003860000042 زاین :  هرامش 
نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RB 300-600 لدم یکیلوردیه  کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 
متسیس زیرآ  یسدنهم  هدننک 

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

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

تهج تسویپ  تسیل  قبط  یکیلوردیه  کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  هار  هاگتسد  زایندروم 2   . دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگراب  اضماو  رهم  زا  سپ  اددجمو  دوش  هعلاطم  ینف  تاصخشم  .دشابیم  نادهاز  یلمللا  نیب  هاگدورفرد  هدافتسا 

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

33213730-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33213730-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

(( یتسویپ یتسویپ یاهلیاف   یاهلیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) لرتنک لرتنک سسکا   سسکا زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت تامدخو   تامدخو بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 102102

یکیلوردیه یکیلوردیه کرحم   کرحم متسیس   متسیس اباب   یراحتنا   یراحتنا دضدض   ینفد   ینفد ینیمز   ینیمز دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 122 ھحفص 76 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3qhc59rwdk8pa?user=37505&ntc=6000635
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6000635?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cklkj948wf2s4?user=37505&ntc=6000785
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6000785?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک ناتسا  زاگ  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 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

6001069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه بای  زلف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000276 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  دنمشوه  هناماس  هدنزاس  عجرم   MD-M418 لدم بایزلف  یسرزاب  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: 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  1616   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنمشوه دنمشوه بای   بای زلف   زلف ناونع : : ناونع 104104

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

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

زا 122 ھحفص 77 
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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

6000054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  نیزراکوریق  یرونربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001808 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

ناهفصا نهآ  هار  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 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

6000159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا نهآ  هار  لک  هرادا  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001178000143 زاین :  هرامش 
ناهفصا نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ینادزی دابع  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   SKY یتراجت مان   SKY-533E لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هدنزاس عجرم   DH-hac_hfw1200 لدم تباث  هتسبرادم  نیبرود  ) تسا یراذگ  تمیق  یانبم  دیرخ  مالقا  تسیل   _ تسار هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اینراگدای سدنهم  رظان 03136912211  سامت  هرامش  _ هام کی  تخادرپ  _ تسا دیرخ  کفنیال  ءزج  تسویپ  یاهلیاف  (_ DAHUA

8169179811 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یدرجتسد  دیهش  هارگرزب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36912747-031  ، 36542020-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36542002-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   نیزراکوریق   نیزراکوریق یرونربیف   یرونربیف هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 105105

ناهفصا ناهفصا نهآ   نهآ هار   هار لکلک   هرادا   هرادا تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

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

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

6000200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشمو و  میامضو   SOW قبط دنهس  هاگدورف  هتسبرادم  نیبرود  تامدخ  الاک و  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000183 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس  رد  یرازگراب  اضما و  رهم  لیمکت و   SOW رد جردنم  تاصخشم  قبط  مالعتسا  گرب  -2 دشاب یم  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  روپ  میرک  یاقا  نفلت 04141996100  هرامشاب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  -3 .دشاب یم  یمازلا 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6000248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  ساسارب  اهناتسرهشرد  بصن  هارمه  هب  یبناج  تازیهجتو  رتور  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000021000056 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب نیفرط  یگنهامه  اب  یزادنا  هارو  بصن  یدنبنامز  -) دوشیم هداد  خساپ  سراف  ناتسا  یاهمالعتسا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7146674811 یتسپ :  دک  هیظفاح ،  هارراهچ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32287066-071  ، 32278479-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32289904-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هنایار   هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هاگدورف (  (  هاگدورف هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 107107

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب اهناتسرهشرد   اهناتسرهشرد بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   یبناج   یبناج تازیهجتو   تازیهجتو رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6000283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشمدک  ناریا.هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط.یناریا  یبناج  تاقلعتم  هارمه  هب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000256 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  انروس  یتراجت  مان   IAP.SR.ND-E2430S لدم بش  رد  دید  تباث  زنل  اب  لسکیپ  اگم  ماد 4  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا 
هاگتسد 26 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه.رابنادیسرزا سپ  یراکزور  35 یرابتعادیرخ.تسا هباشمدک  ناریا.هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط.یناریا  یبناج  تاقلعتم  هارمه  هب  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731312253 .تسیمازلا یلام  ینف و  ندومن  تسویپ.هیولسع  1 زاف رابنا  هب  لیوحت.هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح 

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

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6000402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوریب قمع 60  تینوی  کر 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099805000043 زاین :  هرامش 

لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ینوریب 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا.هدش   ناریا.هدش تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط.یناریا   قبط.یناریا یبناج   یبناج تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 109109

ینوریب ینوریب   6060 قمع   قمع تینوی   تینوی کرکر  99   ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

زا 122 ھحفص 80 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/95uhzwq9lfmfv?user=37505&ntc=6000283
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6000283?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3vj8fz9hhsd23?user=37505&ntc=6000402
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6000402?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6000412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم 3208 دراگلا  لاناک  رآ 32  یو  نا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099805000038 زاین :  هرامش 

لباب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
لدم 3208 دراگلا  لاناک  رآ 32  یو  نا  - 
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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریگلگ 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 15 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6000585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005868000022 زاین :  هرامش 

ریگ لگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کرادم نیبرود  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6499178646 یتسپ :  دک  ریگ ،  لگ  رهش  نامیلس  دجسم  ناتسزوخ  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-061  ، 43237302-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43237303-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

32083208 لدم   لدم دراگلا   دراگلا لاناک   لاناک   3232 رآرآ   یویو   نانا   ناونع : : ناونع 11 11 1 1

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

6000596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  زیرین  یرونربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001810 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

هاشنامرک ناتسا  زاگ  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 15 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6000608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هواپ ) نیبرود بصن  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000275 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بصن یلداع  قاحسا  هدننک  هضرع  عجرم   CH 16 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 491 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   زیرین   زیرین یرونربیف   یرونربیف هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 113113

(( هواپ هواپ )) نیبرود نیبرود بصن   بصن لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 1141 14

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک دراهتشا  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و  تساوخرد :  دروم  تامدخ  الاک و  تاصخشم  .تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش  هب 

1101003609000117 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7134 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

شیپ حرش  هب  جرک  دراهتشا  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و  تساوخرد :  دروم  تامدخ  الاک و  تاصخشم  .تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و 

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

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

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6000889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لیبدرا  ناتسا  تخاس  ریز  تاطابترا  تیریدم  هعبات  نکاما  یارب  سنسیال  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000233 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیشیپ و هرود  یتایلام  همانراهظا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33257009-045  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 115115

هعبات هعبات نکاما   نکاما یارب   یارب سنسیال   سنسیال وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا هقطنم  بعش  تیریدم  هپس -  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6000931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  تخاس  هشقن  هارمه  هب  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004658000043 زاین :  هرامش 

زربلا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وتکادام ناگرزاب  کالفا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   SCD SEIRIES لدم  dome camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف 09159698328 لصاح  سامت  هنیدوپ  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  ذخا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3158843184 یتسپ :  دک  یلامش ،  هدکشناد  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32743999-026  ، 32407469-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32219547-026 :: 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

تشدهام 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   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم هکبش  یارجا  هتسب و  رادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005424000027 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  تشدهام  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ارآ نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   ALBA AHC-B 2101 لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ
هاگتسد 70 دادعت : 

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

هطوبرم هکبش  یارجا  هتسب و  رادم  نیبرود  متسیس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3188953117 یتسپ :  دک  تشدهام ،  یرادرهش  هر ،) ) ینیمخ ماما  نادیم  تشدهام ، جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37309790-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37302420-026 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17

هطوبرم هطوبرم هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  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 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

6001099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  دور -  هدنیاز  هاگتسیا 63  دنمشوه  تظافح  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000231 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  اضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا  رب 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنرتنیا6001084 یانبم  رب  هار  شیاپ  تراظن و  یاه  هناماس  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  یزادنا ،  هار 
 ( تسویپ تاصخشم  هب  ءایشا ( 

هحفص 70) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاهلیاف6000635 تاصخشم  قبط   ) لرتنک سسکا  زاین  دروم  تازیهجت  تامدخو  بصن  دیرخ ،
( یتسویپ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6000720 ( تنیوپ سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  یرتویپماک (  هحفص 43)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

 ( ( تباث تباث ماد   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  ) ) دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

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 " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) 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

نامتخاس6000499 دنمشوه  یاه  متسیس  یزیر  همانرب  مارگورپ و  هحفص 17)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهلیاف6000635 تاصخشم  قبط   ) لرتنک سسکا  زاین  دروم  تازیهجت  تامدخو  بصن  دیرخ ،
( یتسویپ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6000173xp95 55000-847 لدم :   apollo دنرب :  S1 دلوم قیرح  ءافطا  متسیس  یارب   I/O تراک
دع دادعت 20 

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6000174 نالعا  هحفص 38)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6000277 قاتا  قیرح  یافطاو  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 38)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نکاما و6000428 کیتاموتا  یتسد و  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  تامدخ  دیرخ 
تاسیسات

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسویپ6000813 تسیل  قبط  قیرح  نالعا  هحفص 38)مزاول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اهنامتخاس6001201 یبآ  قیرح  افطا  متسیس  یشک  هلول  یارجا  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

6001231WIKING VFR-400 لدم  G16 تینوی سنارت  هب  طوبرم  ( ECP  ) قیرح ءافطا  لنپ  هحفص 38)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادا6001101 نکاما  اههاگتسیا و  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  هحفص 16)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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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لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6000378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قبط  نیعرس  هداج  لواو  ناغم  هداج  یادتبا  رد  عقاو  یرادرهش  کیفارت  یتراظن  نیبرود  هب  یناسر  ورین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000209 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب تاروسک   - ددرگ یراذگراب  تیحالصو  تمیق  داهنشیپ  هکرب   - دشابیم یناسر  ورین  هبتر  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا   - دشابیم هدنرب 

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

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

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا تاطابترا  گنهرف 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 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

6000450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی   CANONEOS250DKitEf-S18-55mmF/4-5.6ISSTM نیبروددیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003290000117 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یهلا نیع  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   IXY210 لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  دازریش  هرامشاب 09125184514  زان  تروصرد  دوش  هداد  تمیق  زاین  یلک  حرش  قبط  دینکن  هجوت  دک  ناریا  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88830566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش کیفارت   کیفارت یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هبهب   یناسر   یناسر ورین   ورین ناونع : : ناونع 120120

یلاتیجید یلاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 12 112 1
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط   0107148001 اضاقت هرامش  ...وبایزارت ) نیبرود  الاک (  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985006825 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دارآ هدننک  هضرع  عجرم  نارمع  زیهجت  کت  ارآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ARA-TECH AT95 لدم یرادرب  هشقن  سناکرف  یتلوم   GPS هدنریگ الاک :  مان 
نیبرود

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

روآون نارگشواک  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   RUIDE یتراجت مان   R2-PRO لدم یرادرب  هشقن  قیقد  نیبرود  نشیتسا  لاتوت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
روآون نارگشواک  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   RUIDE یتراجت مان   R2 لدم یرادرب  هشقن  یرزیل  نیبرود  نشیتسا  لاتوت  الاک :  مان 

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

روآون نارگشواک  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   RUIDE یتراجت مان   RCS لدم یرادرب  هشقن  نیبرود  نشیتسا  لاتوت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نیبرود دارآ  هدننک  هضرع  عجرم  کتارآ  یتراجت  مان   AT70 لدم یرادرب  هشقن  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4148775-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل یرادرب (  (  یرادرب هشقن   هشقن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122
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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 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

6000892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تیلودوئت بایزارت ، ، زارت هیاپ ، هس  روشنم  رتم ، نیبرود ، تسویپ ( قباطم  یرادرب  هشقن  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003144000020 زاین :  هرامش 

( ینامزاس تسپ   55   3 حطس   2 هجرد  ) دزی ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
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 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  لک  تمیق  اذل  ، هدش فیرعت  یلک  تروصب  دکناریا  ؛ تسیمازلا زاین  دروم  کرادم  یراذگراب  ؛ ددرگ ظاحل  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  هگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
؛ ددرگ جرد 

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 123123
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ناجیابرذآ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6001072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود یارب  هدافتسا  تهج   HDMI یدورو اب  چنیا  روتینام 32  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ASUS VG 328 H 1B لدم : 

1101093266000908 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW1900 لدم  in 19 هنایار روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: 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

حرش6000054 هب  نیزراکوریق  یرونربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تسیل 
تسویپ

هحفص 77) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناهفصا6000159 نهآ  هار  لک  هرادا  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 77)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار )6000200 هکبش  اتید  چیئوس  هاگدورف (  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 77)تامدخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هباشمدک6000283 ناریا.هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط.یناریا  یبناج  تاقلعتم  هارمه  هب  نیبرود 
.تسا

هحفص 77) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرهش6000378 کیفارت  یتراظن  نیبرود  هب  یناسر  هحفص 16)ورین  نیبرود  ( نیبرود

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

یلاتیجید6000450 یساکع  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

HDMIHDMI یدورو   یدورو اباب   چنیا   چنیا   3232 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 124124
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6000585 هحفص 77)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6000596 حرش  هب  زیرین  یرونربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  هحفص 77)تسیل  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6000608( هواپ ) نیبرود بصن  هحفص 77)لیاسو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6000758 ( تسویپ تسیل  یرادرب (  هشقن  تازیهجت  هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هکبش6000759 تحت  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 77)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هعبات6000889 نکاما  یارب  سنسیال  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 77)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرب6000892 هشقن  تازیهجت  هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6000931 رادم  هحفص 77)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6001045 هکبش  یارجا  هتسب و  رادم  نیبرود  متسیس  هحفص 77)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6001072HDMI یدورو اب  چنیا  هحفص 16)روتینام 32  نیبرود  ( نیبرود

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

6001099 ( تباث ماد  هتسب  رادم  نیبرود   ) دنمشوه تظافح  تازیهجت  هحفص 77)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6001119(IP) هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  هحفص 16)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 122 ھحفص 91 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6001205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی   HD 146X لدم امتپوا  روتکژرپ  اتید  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092992000091 زاین :  هرامش 

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
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 : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ هجو  تخادرپ  - 3 ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  دشابیم 3 - هدنشورف  هدهع  رب  یتناراگو  لمح  هنیزه  دشابیم 2 - هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  یراک  زور  هاگشناد 20  دیئاتو  لیوحت  زا 

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ اتید   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد6001205 کی   HD 146X لدم امتپوا  روتکژرپ  اتید  هحفص 92)دیرخ  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

هاگتسد هاگتسد کیکی     HD 146XHD 146X لدم   لدم امتپوا   امتپوا روتکژرپ   روتکژرپ اتید   اتید دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125

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

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

زا 122 ھحفص 92 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

52458794 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/13هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6000005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3par 7200 زاس هریخذ  دراه  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: 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

60000053par 7200 زاس هریخذ  دراه  هحفص 93)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیلوردیه6000785 کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

33par 7200par 7200 زاس   زاس هریخذ   هریخذ دراه   دراه نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 126126

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

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

زا 122 ھحفص 93 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6000458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشم گنر   ICD-UX570F لدم ینوس  ردروکر  سیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001120000264 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسا یمازلا  یمسر  روتکاف  نتشاد  ددرگ  یراذگ  تمیق  یتساوخرد  لدم  طقف  - 

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

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

یراک زور  هیفصت 10  هدنشورف  طسوت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

ردروکر6000458 هحفص 94)سیو  ردروکر  ( ردروکر

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

ردروکر ردروکر سیو   سیو ناونع : : ناونع 127127

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

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

زا 122 ھحفص 94 
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هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6000111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003754000028 زاین :  هرامش 

هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدش  تسویپ  لیاف  طیارش  قباطم  دیاب  دیرخ 

7971945699 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  هرادا  هگنلردنب -  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44242844-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44245182-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G10G10 رورس رورس 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 :

زا 122 ھحفص 95 
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ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  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 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

6000404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP یلصا مارگولوه  یاراد   b21-805358 دک هب  رورس   RAM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لمح 

اتکی 09335127612 سدنهم 
1101003543000187 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
متسیس و هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   ERICSSON AB یتراجت مان   IC69_SERVER RAM 8G FOR SOEM HW لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

نوسکیرا تامدخ 
هاگتسد 24 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس   RAMRAM ناونع : : ناونع 129129

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

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

6000620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  ساسارب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000257 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا داتس  هناماس  قیرط  زاو  ددرگ  هاگشورف  رهم  هب  روهمم  دیاب  تسا  هدش  لاسرا  تسویپ  کردم  رد  هک  یداهنشیپ  یاه  تمیق  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یناگرزاب  دحاو  یشیورد  ینف و 09024063776  دحاو  دازن  نایجاح  هرامش 09111544238  هب  خساپ  شسرپ و  هنوگ  ره  تروصرد.ددرگ 

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6000621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Advantech و uno-2184g و portwell یاهدنرب زا  هاگتسد  دادعت 360  هب  (IPC  ) یتعنص یاهرورس  ریمعت  یبای و  بیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Pezhvak نینچمه 603 و 

1101092935000799 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
ددع 360 دادعت : 

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

تالاوس 84121757 هب  خساپ  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84121793-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Advantech 603Advantech 603  وو   uno-2 184guno-2 184g  وو   portwellportwell یاهدنرب   یاهدنرب زازا   هاگتسد   هاگتسد   360360 دادعت   دادعت هبهب   (( IPCIPC  ) ) یتعنص یتعنص یاهرورس   یاهرورس ریمعت   ریمعت وو   یبای   یبای بیع   بیع ناونع : : ناونع
PezhvakPezhvak نینچمه   نینچمه وو  

131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمومع یتلود و  تاسیسات  اه و  نامتخاس  یرجم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6000689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فیال ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجرا ،   400GB SAS 12G Mixed Use DS یپ چا  رورس  ید  سا  سا  هظفاح  ددع  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میات

1101003092000017 زاین :  هرامش 
یصصخت ردام  تکرش  یمومع   یتلود و  تاسیسات  اه و  نامتخاس  یرجم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نازادرپ نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناورز  نازادرپ  نف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HPE 3par لدم  GB 400 تیفرظ  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ناورز

ددع 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  تاعالطا  یروانف  دحاو  دازآ  یاقآ  یلخاد 345  هرامش 88052215  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415119918 یتسپ :  دک  کالپ 33 ،  یقرش -  روشناد  یلامش -  زاریش  اردصالم - نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88052215-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88039559-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میات میات فیال   فیال ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد لانیجرا ،  ،  لانیجرا   400400 GB SAS 12G Mixed Use DSGB SAS 12G Mixed Use DS یپیپ   چاچا   رورس   رورس یدید   ساسا   ساسا   هظفاح   هظفاح ددع   ددع ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132

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

6000791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - fire wall fortigate 200f تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

1101093984001213 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant DL 370 G6 LFF chassis server لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - fire wall fortigate 200f :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

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

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: 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

6000111G10 هحفص 94)رورس رورس  ( رورس

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

رورس6000277 قاتا  قیرح  یافطاو  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 38)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6000404  RAM(94 هحفص رورس  ( رورس

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

هژیو6000430 رورس  تنیالک  تاطابترا  زاس  نما  هحفص 17)هناماسدیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهرازفا6000494 مرن  هخسن  یناسرزور  هحفص 17)هب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6000620 تاصخشم  ساسارب  رورس  هحفص 94)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6000621portwell یاهدنرب زا  هاگتسد  دادعت 360  هب  (IPC  ) یتعنص یاهرورس  ریمعت  یبای و  بیع 
Pezhvak نینچمه و uno-2184g و Advantech 603 و 

هحفص 94) رورس  ( رورس

عوجر عوجر الاک   الاک دادعتو   دادعتو مالقا   مالقا تاصخشمواضاقت   تاصخشمواضاقت لماک   لماک حرش   حرش -- 22 تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   - - fire  wall fortigate 200ffire  wall fortigate 200f ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم همیمض   همیمض هکهک   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم هبهب   دوش   دوش

133133

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

6000689400GB SAS 12G Mixed Use DS یپ چا  رورس  ید  سا  سا  هظفاح  ددع  ود  دیرخ 
میات فیال  ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجرا ، 

هحفص 94) رورس  ( رورس

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

لماک6000791 حرش  تسا 2- هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - fire wall fortigate 200f
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت 

هحفص 94) رورس  ( رورس

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

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدالوف یدالوف گنیربلب   گنیربلب کبس -  -  کبس وو   نیگنس   نیگنس نیشام   نیشام یکدی   یکدی مزاول   مزاول یتعنص -  -  یتعنص ریش   ریش یقرب -  -  یقرب تازیهجت   تازیهجت یتساک -  -  یتساک لیوک   لیوک نفنف   نغور -  -  نغور رتلیف   رتلیف دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع
روتومورتکلا روتومورتکلا

134134
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( ددرگ هعجارم  تسویپب  )0132404 یاضاقت هرامشب   ..... لنپ - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - روتومورتکلا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006817 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ایاپ اوه  هدننک  هضرع  عجرم  دنرلوسرگنیا  هدنزاس  عجرم  دنرلوسرگنیا  یتراجت  مان  یتعنص  یاوه  روسرپمک  دربراک   ELEMENT 67924530 نغور رتلیف  الاک :  مان 

نیمات
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هیوهت هدننک  هضرع  عجرم  هیوهت  هدنزاس  عجرم   CFA600 لدم هفرط  یتساک 4  لیوک  نف  الاک :  مان 

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

یزوریف دمحم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY هدنزاس عجرم   FTK 8072 لدم هنایار  لرتنک  هتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
سراپ تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   HPL 245 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 245 ژاتلو زاف  کت  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

چیوس
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   LTB 145 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 145 ژاتلو یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

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

یرن هدند  رس  کی  طبار و  رس  کی  لاصتا  عون   63x63 mm زیاس یرمیلپ  سنج  ییوشک  لصو  عطق و  مزیناکم  رزیار  اب  دنلب  هتسد  ولو  تیگ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
رواخ سراپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   bar 6 راشف

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

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 966  ردول  کیلوردیه  متسیس  نغور  راشف  لماک  جیگ  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
روباشین ورشیپ  تراپ  سیفن  هدننک  هضرع  عجرم  وژپ 405  سراپ و  وژپ   xu7 لدم مانید  درگزره  یدیمآ  یلپ  یلوپ  الاک :  مان 

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

اتنپس تعنص  راود  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SKF یتراجت مان  یتعنص  روتومورتکلا  یدالوف 6307  گنیربلب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ هعجارم  تسویپب  )0132404 یاضاقت هرامشب   ..... لنپ - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - روتومورتکلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاداهشیپ.دینک  هعجارم  تسویپ  یاضاقت  هب  رتشیب  عالطا  تهج.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  گنیریب ) یاضاقت 0130327 (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک تسویپ  ازجم  روطب  یلام  و 

1101093985006823 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 و R90 ونر یتسد  سکبریگ  بقع  هدند  گنیریب  یکدی  هعطق  شوب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 
ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI

تس 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نادابآ یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZE100-400AND400 V/3P/50HZ لدم یژویفیرتناس  یکیرتکلا  پمپ  یدالوف  لماک  گنیریب  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
انرب هدننک  هضرع  عجرم   SKF هدنزاس عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   SKF یتراجت مان   MPB 1/73 یتعنص روسرپمک  دربراک  روتپادآ  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 

دنورا یژرنا 
تس 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ازجم روطب  یلام  ینف و  تاداهشیپ.دینک  هعجارم  تسویپ  یاضاقت  هب  رتشیب  عالطا  تهج.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  گنیریب ) یاضاقت 0130327 (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148386-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هبهب   عوجر   عوجر گنیریب (  (  گنیریب عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132362  اب  قباطم  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006824 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نیبم زاگ  اتلد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   DR.FODISCH یتراجت مان   FMD 09 لدم  DP روسنس جنس  یبد  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132362  اب  قباطم  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسنس روسنس ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6001083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترواجم روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000459 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
ددع راهچ   IFM:II5491 - 

ددع راهچ   IFM:II5489 IIA2010 FRKG , 10-55 VDC , 400Ma
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  8 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا قبط  .ددرگ  یم  یقلت  تمیق  داهنشیپ  لاطبا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  هعلاطم و  ًامتح  تسویپ  تاصخشم  لیاف  تاحیضوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دیرخ  تیولوا  رد  یلخاد  هباشم  دوجو  تروص  رد  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  داهنشیپ  هب  هباشم  دک " ناریا  زا " هدافتسا  تروص  رد  داتس  هناماس 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43132739-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6001165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترواجم یترواجم روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 137137

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم رالیپرتاک   رالیپرتاک مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132408  اب  قباطم  رالیپرتاک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006810 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لیتسا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ینت   mm 0/35 تماخض  mm 730 ضرع  JIS G 4305 دالوف عون  هدش  درون  درس  لیوک  نزن  گنز  یدالوف  فالک  الاک :  مان 

زربلا
نت 90 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
PANJIN LIAOHE OILFIELD KYTE PETROLEUM هدنزاس عجرم   CAT یتراجت مان   CAT C-15 روتوم روتارنژ  دربراک   GP هدننک لرتنک  الاک :  مان 

شیک گیر  ورتپ  اناد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EQUIPMENT Co
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناجلخ یدادح  نارمع  هدننک  هضرع  عجرم  شیالاپ  نالاگ  نازاس  یفاص  یتراجت  مان  لزید 375  ناسین  اوه  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406C روتارنژ روتوم  ردنلیس  شوب  دربراک  لیس  تکسگ و  هعومجم  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR

تس 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132408  اب  قباطم  رالیپرتاک  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیشام6000744 یکدی  مزاول  یتعنص -  ریش  یقرب -  تازیهجت  یتساک -  لیوک  نف  نغور -  رتلیف  دیرخ : 
روتومورتکلا یدالوف  گنیربلب  کبس -  نیگنس و 

هحفص 101) روسنس  ( روسنس

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

6000752 ( تسویپ تسیل  هب  عوجر  گنیریب (  عاونا  هحفص 101)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

هحفص 101)روسنس6000881 روسنس  ( روسنس

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

یترواجم6001083 هحفص 101)روسنس  روسنس  ( روسنس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6001165 تسیل  قباطم  رالیپرتاک  مزاول  هحفص 101)دیرخ  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

5999932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/08 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  (hdmi  ) چیئوس یزلف ,  تکوس  لباک ,  رتیلیپسا ,  متیا   6 ناونع : 

14013235 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

(( hdmihdmi  ) ) چیئوس چیئوس یزلف ,  ,  یزلف تکوس   تکوس لباک ,  ,  لباک رتیلیپسا ,  ,  رتیلیپسا ناونع : : ناونع 139139
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حتفم دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/09/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6000521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرک 09199121589 سدنهم  ینف  سانشراک   OMRON چیئوسورکیم دیرخ  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

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6000956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G200( دوید اتید   ) هدننک وسکی  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000340 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   RTP یتراجت مان   CONTROLLER,MINICSU-3-48V لدم  V 48 ژاتلو دم  چیئوس  هدننک  وسکی  تظافح  لرتنک و  متسیس  الاک :  مان 

ارات سراپ 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  هدنشورف  اب  الاک  لمح   22163922: ینفدحاو  22166413 یعفار یاقآ  : یلام سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  یتناراگ /

دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

5999932(hdmi  ) چیئوس یزلف ,  تکوس  لباک ,  هحفص 107)رتیلیپسا ,  چیئوس  ( چیئوس

OMRONOMRON  چیئوسورکیم چیئوسورکیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140

G200G200 (( دوید دوید اتید   اتید  ) ) هدننک هدننک وسکی   وسکی هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 141141

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

هدش5999984 یراذگراب  تسویپ  تاصخشمو  حرش  قبط  یتعنص -  Pars Gate Ne400 N5
هناماسرد

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس5999987 هکبش  چیئوس  هحفص 43)زیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6000011MSL3040 پیت  C3850 هحفص 43)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6000077 رد  اهب  مالعتسا  ینف  تاصخشم  قبط  مرهج  هاگدورف  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ 
تسا هباشم  دک  ناریا 

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار )6000200 هکبش  اتید  چیئوس  هاگدورف (  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 77)تامدخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6000521OMRON چیئوسورکیم هحفص 107)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبشود6000719 نیب  هکبش  لانگیس  شزادرپ  نما و  طابترا  متسیس  هحفص 17)سنسیال bpms و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6000720 ( تنیوپ سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  یرتویپماک (  هحفص 43)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6000858WS-2960XR-24FPS-L لدم وکسیس  چوس  هحفص 43)هاگتسدکی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6000956G200( دوید اتید   ) هدننک وسکی  هاگتسد  هحفص 107)ود  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

SABA-171-300 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 08-09-1401 15-09-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5999960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ ) هاگورین  روتارنژ (  گنیکج  راشف  چوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6000576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقدرازبا مزاول  ملق   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا یرورض  مالقا  هیلک  تهجداهنشپ  هئارادشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288004246 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

امد دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
امد دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

امد دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتارنژ روتارنژ گنیکج   گنیکج راشف   راشف چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142

امد امد دیلک ) ) دیلک )) چوس چوس ناونع : : ناونع 143143
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتارنژ5999960 گنیکج  راشف  چوس  هحفص 109)دیرخ  چوس  ( چوس

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

6000271POE تروپ هکبش 24  هحفص 43)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

امد6000576 دیلک ) ) هحفص 109)چوس چوس  ( چوس

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

6000858WS-2960XR-24FPS-L لدم وکسیس  چوس  هحفص 43)هاگتسدکی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6001139 چوس  و  ( E&M تراک  ) یرون ویتکا  تازیهجت  لمح  هحفص 43)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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 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

6000109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یریوصت  یتوص و  متسیس  تازیهجت  هیلک  ییاجباج  تهج  ییارجا  لماع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000664 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاطبا دیدزاب  مدع  تروص  رد  تسیمازلا  دیدزاب  ) .دش دیهاوخ  لاطبا  اهب  شسرپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  تسویپ  رد  اهب  شسرپ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دش دیهاوخ 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک ییاجباج   ییاجباج تهج   تهج ییارجا   ییارجا لماع   لماع ناونع : : ناونع 144144

-- نفورکیمددع نفورکیمددع 180180 oeu -6 -  oeu -6 -  66 ایوپ ایوپ لدم   لدم ریاف   ریاف یلیپما   یلیپما هاگتسد   هاگتسد 22 -- یرتم یرتم دیفس  33 دیفس یرنف   یرنف میسددع   میسددع 2020 -- یکشم یکشم یرنف   یرنف میس   میس ددع   ددع 5050 ناونع : : ناونع
یفقس یفقس یوگدنلب   یوگدنلب ددع   ددع 22 -- رامیب رامیب راضحا   راضحا گنزددع   گنزددع 22

145145
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:: 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

6000112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- 180oeu -6 ایوپ لدم  ریاف  یلیپما  هاگتسد  2- یرتم دیفس 3 یرنف  میسددع  20- یکشم یرنف  میس  ددع  50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یفقس یوگدنلب  ددع  2- رامیب راضحا  گنزددع  2- نفورکیمددع 6

1101094953000959 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
DC یتراجت مان   PA2400 لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

یزامن اضر  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان   SHM2100U لدم راد  نفورکیم  تس  ده  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
ناراک کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   Melodica لدم نامزمه  تروص  هب  صخش  دنچ  طسوت  رفن  کی  راضحا  دربراک  رود  هار  زا  لرتنک  رابخا  گنز  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  یمرگولیک  نزو  یفالک  هتسب   mm 2/25 رطق هدش  هدیشک  درس  دیلوت  شور  جوزمم  ریغ  نبرک  رپ  یرنف  دالوف  عون  یدالوف  درگ  لوتفم  الاک :  مان 
ایوپ رون  میس  هدننک  هضرع  عجرم 

مرگولیک 20 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  یمرگولیک  نزو  یفالک  هتسب   mm 2/68 رطق هدش  هدیشک  درس  دیلوت  شور  جوزمم  ریغ  نبرک  رپ  یرنف  دالوف  عون  یدالوف  درگ  لوتفم  الاک :  مان 
ایوپ رون  میس  هدننک  هضرع  عجرم 

مرگولیک 50 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VIERA یتراجت مان   VI لدم هنایار  رکیپسا  هعطق  وگدنلب  الاک :  مان 
نطو شیدنا  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09169141669  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام  تخادرپ 2

دنتسه  هباشم  اهدکناریاو  دشابیم  حیحص  زاین  یلک  حرش 
تسا  دات  بوغرم  یالاک 

سامت یرادا  تقورد  طقف 

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6000704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ..... تساوخرد قبط  یغرم  مخت  هناش  یتوص  قیاع  موف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101092372000479 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نمهب دالوف  هزاس  قیاع  هدننک  هضرع  عجرم   kg 55 نزو یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   mm 30 تماخض  1x12 m ناتروا یلپ  موف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تساوخرد  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110019-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

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 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

6000914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002113 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  ناعنک  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   TEXON یتراجت مان   PL600 لدم روخ  یرتاب  یقرب و  توص  شخپ  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

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

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یغرم یغرم مخت   مخت هناش   هناش یتوص   یتوص قیاع   قیاع موف   موف ناونع : : ناونع 146146

روخ روخ یرتاب   یرتاب وو   یقرب   یقرب توص   توص شخپ   شخپ ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 147147
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیاف6000006 قباطم  الاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  ربتعم  یتناراگ  اب  لیابوم  نتنآ  هدننک  تیوقت  هاگتسد 
دشابیم ههام  تخادرپ 3  ددرگ  یراذگ  تمیق  تسویپ 

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یریوصت6000109 یتوص و  متسیس  تازیهجت  هیلک  ییاجباج  تهج  ییارجا  هحفص 111)لماع  توص  ( توص

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

لدم6000112 ریاف  یلیپما  هاگتسد  2- یرتم دیفس 3 یرنف  میسددع  20- یکشم یرنف  میس  ددع  50
یفقس یوگدنلب  ددع  2- رامیب راضحا  گنزددع  2- نفورکیمددع 180oeu -6- 6 ایوپ

هحفص 111) توص  ( توص

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

یغرم6000704 مخت  هناش  یتوص  قیاع  هحفص 111)موف  توص  ( توص

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

روخ6000914 یرتاب  یقرب و  توص  شخپ  هحفص 111)ویدار  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp m501 رتنیرپ هاگتسد  کی  چنیا و  تنومکر 19  لوسنک  روتینام  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000188 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
HP یتراجت مان  لدم 5550  یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

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

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   SR112 لدم  5U تنومکر هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339772-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار سیک   سیک رتنیرپ -  -  رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهش میسن  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6000755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددرگ دیقروتکاف  شیپ  رد  ینف  تاصخشم   - هاگنامرد رابنا  رد  لیوحت   - هباشم دک  ناریا  هئارا   -- تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یناریا  امتح  الاک 

1101094524000015 زاین :  هرامش 
رهش میسن  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSPEC هدنزاس عجرم   KINGSPEC یتراجت مان   PC3-12800 لدم  GB 4 تیفرظ  DDR3 هنایار مر  الاک :  مان 
رازفا نایوگ  یسدنهم 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   LEXMARK هدنزاس عجرم   T 652 N لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

یناریا امتح  الاک  - ددرگ دیقروتکاف  شیپ  رد  ینف  تاصخشم   - هاگنامرد رابنا  رد  لیوحت   - هباشم دک  ناریا  هئارا   -- تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 02156773418 هرامش  ددرگ -  دیق  روتکاف  شیپ  رد  تکرش  نفلت  - دشاب

3765189364 یتسپ :  دک  رهش ،  میسن  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56751698-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56751698-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام مرمر -  -  رتنیرپ -  -  رتنیرپ هنایار -  -  هنایار سیک   سیک دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 149149

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6000826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا زیاس 22   LS22A330NH-M لدم گنوسماس  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000300 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یلصا ربتعم و  یتناراگ  اب  چنیا  زیاس 22   LS22A330NH-M لدم گنوسماس  روتینام  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  100 دادعت : 

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

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

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

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

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  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

6000871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا چنیا   2222 زیاس   زیاس   LS22A330NH-MLS22A330NH-M  لدم لدم گنوسماس   گنوسماس روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 150150

 ...  ... وو هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 151151
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 ... هنایار و تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090246000071 زاین :  هرامش 

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   GUANGDONGCHANGHONGELECTRICS هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225JN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
سوط نف  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  نف  ارف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   F 2240007 لدم یرمیلپ  سنج  هقبط  کی  یروتینام  ریز  الاک :  مان 

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

یسابع رمق  هدننک  هضرع  عجرم   RAOOP یتراجت مان   BH049 لدم  USB باه الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH یتراجت مان   DESKTOP MK120 002564-920 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

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

یفسوی یلعدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  کیرتکلا  نادرف  یتراجت  مان  لدم 3100002   m 3 لباک اب  راد  ترا  رتویپماک  ظفاحم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
سیدرپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان   Griffin لدم گرزب  زیاس  سوام  دپ  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
رواشم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   A4TECH هدنزاس عجرم   A4TECH یتراجت مان   3100N لدم هنایار  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

داسرف رتسگ  طابترا 
تس 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
تختیاپ هنایار  رتسگ  کت  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09173628033 دشاب / یم  هدننک  نیمأت  هدهعب  لاسرا  هنیزه  تسویپ ***  حرشب   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1969935795 یتسپ :  دک   ، 63 کالپ - کدوک ناهج  هارراهچ  هب  هدیسرن  - یناقح نابوتا  یادتبا  - کنو نادیم  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44674500-076  ، 88773256-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88773649-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یررهش هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6000915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ مرف  تاصخشم  قبط   ) چنیا روتینام 20  هاگتسد  ود  دادعت 

( تسویپ مرف  تاصخشم  قبط  سیک (  هاگتسد  ود  دادعت 
1101090448000023 زاین :  هرامش 

یر رهش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   L206WT لدم  in 20 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1871795499 یتسپ :  دک  نیمارو ،  هداج  یادتبا  یر -  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55950260-021  ، 55951358-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55924381-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش زا  زور  تدم 10  هب  یهگا  راشتنا  زا  سپ   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل 1401/9/20  1401/9/9

ناریا  :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6001492 :: هرازه هرازه :: 1401/10/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجر  دیهش  تفن  رابنا  رد  بآ  موف و  روتینام  تج  بصنو  لای  رتم  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   24/487/545/225 درواررب :  - 

زور  راک 120  یارجا  تدم  - 

لایر   1/230/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگزمره ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و   ، نواعت لک  هرادا  زا  راک  تیحالص  نعت  همان  یهاوگ  ینمیا و  تیحالص  دات  همانیهاوگ  ندوب  اراد 

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

82-33513081-076 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سیک سیک وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 152152

تفن تفن رابنا   رابنا ردرد   بآبآ   وو   موف   موف روتینام   روتینام تجتج   بصنو   بصنو لای   لای رتم   رتم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 153153
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار6000436 سیک  رتنیرپ -  هاگتسد  کی  روتینام و  هاگتسد  کی  هحفص 114)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

بآ6000517 هیفصت  هاگتسد  هحفص 30)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روتینام6000755 مر -  رتنیرپ -  هنایار -  سیک  هحفص 114)دیرخ :  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6000826 زیاس 22   LS22A330NH-M لدم گنوسماس  هحفص 114)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6000871 ... هحفص 114)هنایار و روتینام  ( روتینام

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

سیک6000915 هحفص 114)روتینام و  روتینام  ( روتینام

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

6001072HDMI یدورو اب  چنیا  هحفص 16)روتینام 32  نیبرود  ( نیبرود

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

تفن6001492 رابنا  رد  بآ  موف و  روتینام  تج  بصنو  لای  رتم  هحفص 114)هیهت  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حرش6000054 هب  نیزراکوریق  یرونربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تسیل 
تسویپ

هحفص 77) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار )6000200 هکبش  اتید  چیئوس  هاگدورف (  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 77)تامدخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6000585 هحفص 77)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6000596 حرش  هب  زیرین  یرونربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  هحفص 77)تسیل  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هعبات6000889 نکاما  یارب  سنسیال  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 77)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6001119(IP) هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  هحفص 16)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 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

6000789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  هام  اب 18   HpM 454DN یگنر رگپاچ  هاگتسد  کی  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000473 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
ربتعم یتناراگ  هام  اب 18   Hp M454DN یگنر رگپاچ  هاگتسد  کی  هیهت  - 

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

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

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لحم  ات  لقن  لمح و  هنیزه   . دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5999901eset protect enterprise لدم هربراک  هکبش 100  هخسن  سوریو  هحفص 17)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک6000419 تازیهجت  هحفص 17)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هژیو6000430 رورس  تنیالک  تاطابترا  زاس  نما  هحفص 17)هناماسدیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک6000431 تازیهجت  هحفص 17)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا6000488 تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
ISOAFZAR ISMS

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6000490Sharepoint2019 رازفا مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  ، هیهت تامدخ 
Agreement

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهرازفا6000494 مرن  هخسن  یناسرزور  هحفص 17)هب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ هام   هام   1818 اباب     HpM 454DNHpM 454DN  یگنر یگنر رگپاچ   رگپاچ هاگتسد   هاگتسد کیکی   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 154154

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

هکبشود6000719 نیب  هکبش  لانگیس  شزادرپ  نما و  طابترا  متسیس  هحفص 17)سنسیال bpms و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربتعم6000789 یتناراگ  هام  اب 18   HpM 454DN یگنر رگپاچ  هاگتسد  کی  هحفص 119)هیهت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

ود6000843 تسویپ -  لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  اب   Fortiweb1000E لاوریاف نیالنآ  سنسیال 
هخسن

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا6000940 یزادنا  هار  تهج  هکبش  تکوس   ، رتور  ، سلویاو ویدار   ، هکبش لباک  تازیهجت  هحفص 43)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ربراک6000990  500 سوریو Chomar endpoint security ؛ هحفص 17)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6001078IP نفلت یزادنا  هار  تهج  یرازفا  مرن  هحفص 17)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشیامزآ6001250 رازفا  هحفص 17)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5999742 هار  بصن و  لیمکت ،  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
نامتخاس یریوصت  تراظن  متسیس 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یراوزبس میکح  هاگشناد  یلام  یرادا و  تنواعم   :: 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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6000800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ebx31 لدم نوسپا  کرام  روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091379000071 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  یلام  یرادا و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EL PL R03-EB GXXX REAR WIDE لدم روتکژرپ  وئدیو  زنل  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا.هاگتسد  تحص  دات و  زا  سپ  هلصافالب  تخادرپ  ناگیار ،  لیوحت  ، ebx31 لدم نوسپیا  روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9617976487 یتسپ :  دک  یلام ،  یرادا و  تنواعم  هزوح ی  یراوزبس -  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44012541-051  ، 44012551-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410110-051 :: 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

6000800ebx31 لدم نوسپا  کرام  روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  هحفص 121)ود  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

هاگتسد6001205 کی   HD 146X لدم امتپوا  روتکژرپ  اتید  هحفص 92)دیرخ  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

ebx31ebx31 لدم   لدم نوسپا   نوسپا کرام   کرام روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 155155

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