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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 رذآ   رذآ   1212 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   173,870هکس , 000173,870 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   356رالد ,890356 تاراما890, تاراما مهرد   97,64097,640مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   166هکس ,990 , 000166 ,990 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس243,500243,500رالد سیئوس کنارف   382کنارف ,500382 ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 96هکس ,500 , 00096 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ,267رالد 100267, ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   95,44095,440لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 66هکس ,500 , 00066 ,500 , وروی000 ژورن377,990377,990وروی ژورن نورک   36,70036نورک ,700

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا15,757,00015,757,000یالط سیلگنا دنوپ   440دنوپ ,520440 نپاژ520, نپاژ نینی   دصکی   266دصکی ,840266 ,840

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
(( 119119))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 32  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 59

( 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 3  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 17  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 15  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

( یا هلحرم  ود   ) یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48560802 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  زا  هتفه  ود  تدم  هب   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشود  زور  ات   1401/09/07

6004513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نداعم روما  هداد  هاگیاپ  یزاس  هدایپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمظاک  ریم  اضردیمح  دیرخ  یاهدادرارق  سانشراک  دیرخ -  یاهداد  رارق  دحاو  هکرابم -  دالوف  تکرش  هب  طوبرم  کرادم  کرادم  تفایرد   :: سردآ سردآ
تاعالطا ناقهد 09104800385 و  یاقآ  اب  ینف  تاعالطا  هرامش 0910039800 و  هب  اهدادرارق  روما  دحاو  یمظاکریم  اضردیمح  یاقآ  اب  یناگرزاب  تاعالطا  بسک 

هرامش 03152733044 اب  متسیس 

:: 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

ناهفصا قرب  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2308/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19:00هرامش ات  خروم 1401/09/12  هبنش  زور  زا   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشجنپ 

ادرف لسن   :: عبنم اتعبنم خروم 1401/09/17  هبنشجنپ  زور  زا   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 08:00 

6004577 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30   - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاتوک مایپ  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.800.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد ناهفصا -  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  یتعیرش -  نابایخ  ناهفصا  : سردآ  :: سردآ سردآ

یلخاد 4274 و 4275 و 1456  13-36273011 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir WWW.epedc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نداعم نداعم روما   روما هداد   هداد هاگیاپ   هاگیاپ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 11

هاتوک هاتوک مایپ   مایپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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ناهفصا ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2308/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  زا 1401/9/12  دانسا  تفایرد   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم تعاس 8عبنم ات  زا 1401/9/17  لیوحت   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005737 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاتوک مایپ  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رد جردنم  هرامش  هب  تارداص  رهپس  یراج  باسح  هب  یزیراو  شیف  ای  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  همان 2.800.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  ادرف  لسن  یلم -  داصتقا  یاه  همانزور  یلخاد  تاحفص  رد  هصقانم  یهگآ  جرد  هنیزه  تکراشم -  قاروا  ای  یهگآ  لصا 

:: سردآ سردآ

سامت زکرم  تاصقانم  دحاو  یلخاد 4274 و 4275   36273011 - 13 :: نفلت نفلت
1456

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

ییاضق کینورتکلا  تامدخ  رتافد  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/9/12  دانسا  تفایرد   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005815 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 1402/10/30 ینامز 1401/11/1  هرود  یارب  کمایپ  کیفارت  تامدخ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ای یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  یداهنشیپ  غلبم  دصرد  نیمضت 10  غلبم  کیتامروفنا -  یلاع  یاروش  لقادح 3  یدنب  هبتر  یاراد  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یابیس باسح  هب  لایر  دانسا 1.000.000  دیرخ  یزاریش -  یازریم  هبعش  یلم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  ابیس  باسح  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب  راد  رادزمر  کچ 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  تبون  ود  هنیزه  تخادرپ  یزاریش -  یازریم  هبعش  یلم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش 

موس هقبط  هس  کالپ  روصنم ،  ، هچوک شبن  یدابع ، نابایخ ،  جع ،)  ) رصعیلو نابایخ  شبن  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
ییاضق  کینورتکلا  تامدخ  رتافد  نوناک  یلام  روما  تاکاپ  داهنشیپ  هئارا  دانسا و  تفایرد 

نوناک نامتخاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاتوک هاتوک مایپ   مایپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

کمایپ کمایپ کیفارت   کیفارت تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6004749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدرل کاینومآ  ناگدرا و  هروا  تکرش  F&GSystem & Gas Detector یکدی مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

هقبط 4 کالپ 48 -  مکی -  ناتسلگ  هچوک  ناتسلخن -  نابایخ  یدازحرف -  راولب  برغ  کرهش  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.LUFC.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

ناجیابرذآ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001119000061 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/9/13  تعاس 8  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19

مهافت  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6004919 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

DCS متسیس تازیهجت  یکدی  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دزن یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.685.460.000  لایر -  دانسا 200.000  شورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم کناب 

:: سردآ سردآ

نفلت 04131073227 سامت 02141934  زکرم   :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

F&G System & Gas DetectorF&G System & Gas Detector  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 55

DCSDCS متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6004920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک  لخاد  رد  تاعطق  تازیهجت و  ناگدنزاس  الاک و  ناگدننک  دیلوت  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 VIPRATION SENSOR

 PUMP
 LOW ORIFICE

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.LUFC.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

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001339000086 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6004952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TBS 10000-60-250 یتنیباک هاگتسیا  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 215 لوا  هقبط  یتشهب  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ  نادیم  هاشنامرک  تاعالطا  بسک   :: سردآ سردآ

08334283283 :: نفلت :: setadiran.ir NIGC-KSh.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

روشک روشک لخاد   لخاد ردرد   تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت ناگدنزاس   ناگدنزاس وو   الاک   الاک ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 77

TBSTBS   1000010000 -- 6060 -- 250250 یتنیباک   یتنیباک هاگتسیا   هاگتسیا هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/21024 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 1401/9/15هرامش خیرات 1401/9/13  زا   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایسآ  :: عبنم خروم 1401/9/30عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PLC, TPS لانیمرت هاگتسد  دیرخ 30  هصقانم  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

88969737-85193768-27313131 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا رتسگ  ناوغرا  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PIDIDC 1401/197 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6004720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DELUGE VALVES AND SPRINKLER SYSTEM دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق یقوقح و  روما   :: سردآ سردآ

86092586 :: نفلت :: tenders@pididc.comنفلت 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6004749F&G System & Gas Detector هحفص 6)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روشک6004920 لخاد  رد  تاعطق  تازیهجت و  ناگدنزاس  الاک و  ناگدننک  دیلوت  هحفص 6)ییاسانش  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

PLC,  TPSPLC,  TPS لانیمرت   لانیمرت هاگتسد   هاگتسد   3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

DELUGE VALVES AND SPRINKLER SYSTEMDELUGE VALVES AND SPRINKLER SYSTEM  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

یا هلحرم  کی  مود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / م 7 / 1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6004519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نهموب تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  یاه 384-341-340-313-308-306   GPON نادرگرب تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Te.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم یگدامآ 1401/9/20عبنم مالعا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6004925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(IPAM  ) هکبش  IP یاهسردآ تیریدم  متسیس  هزوح  رد  لاعف  ناراکنامیپ  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IP Address Management  ) هکبش  IP یاهسردآ تیریدم  متسیس  هزوح  ناراکنامیپ  ییاسانش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 8220 و 02127654393  02127654000 :: نفلت :: sama.rightel.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Procurement@rightel.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم زکرم   زکرم هدودحم   هدودحم ردرد     384384-- 341341 -- 340340 -- 313313-- 308308 -- 306306 یاه   یاه   GPONGPON  نادرگرب نادرگرب تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

(( IPAMIPAM  ) ) هکبش هکبش   IPIP یاهسردآ   یاهسردآ تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش 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 109 ھحفص 10 
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زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

697-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 14:15  ات  رثکادح   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 14:15   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005217 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک    - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم   active یطابترا تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  36/606/000/000 دروارب : 

ینابیتشپ  تامدخ  هنیمز  رد  هبتر 5  لقادح  نتشاد  یتارباخم -  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  هبتر 4  لقادح  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور   45 دادرارق  : تدم 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000/000 نیمضت : 

تاسلج نلاس  موس -  هقبط  کی -  هقطنم  یرادرهش  نیربدلخ -  هار  راهچ  زاریش -   :: سردآ سردآ

یلخاد 131 ای 210  -  200 یلخاد ای 07132332488   07132332353 :: نفلت نفلت
ای 130

www.setadiran.ir - vendor.shiraz.ir - https:// :: تیاسبو تیاسبو
shaffaf.shiraz.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

نایوگدنت دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا  تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/700 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش ات  زا 1401/9/12  دانسا  عیزوت   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاسات 12عبنم  - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005221 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/10/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تارباخم  لکد  بصن  ماکلت و  تارباخم و  یاه  قاتا  یزاس  درادناتسا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام ارجا 6  تدم 

تیحالص دات  همانیهاوگ  یراکنامیپ -  تیحالص  همان  یهاوگ  هجو -  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.610.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا هافر  راک و  نواعت و  هرادا  یوس  زا  ینمیا 

اه  نامیپ  یقوقح و  روما  ینابیتشپ  یرادا  یمیشورتپ ، یداصتقا  هژیو  هقطنم  هر ،)  ) ینیمخ ماماردنب   :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  لیوحت 

72784-061521 :: نفلت :: tender.stpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نداعم6004513 روما  هداد  هاگیاپ  یزاس  هحفص 5)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاتوک6004577 مایپ  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

زاین زاین دروم   دروم   activeactive یطابترا   یطابترا تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1313

تارباخم تارباخم لکد   لکد بصن   بصن وو   ماکلت   ماکلت وو   تارباخم   تارباخم یاه   یاه قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1414

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

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

هاتوک6005737 مایپ  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینارمع هسسوم  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم هبنشودعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم  لوط 300  هب  رتمیتناس  تماخض 25  هب  داعبا 22  هب  یکیفارت  یاهسکاب  یارجا  لمح و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم ژارتم 9000  هب  رتمیتناس  سأر 20/8  تماخض  هب  رتمیتناس و  فک 70  تماخض  هب  رتم  عافترا 1  رتم و  ای 6  رتم  لوط 4  هب  یسرجوین  بصن  لمح و  دیرخ 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت 

کالپ 104 یرانا  یسابع  یدهم  نابایخ  یدازحرف  راولب  تعنص   ، نادیم نارهت   :: سردآ سردآ
هژورپ نایناریا  دهم  تکرش  زا  دعب  زاگ  هداج  تدحو  نادیم  زا  دعب  دنبقالع  دابآ  سابع  یاتسور  ع )  ) اضر ماما  هداج  تشدکاپ  ناتسرهش  نارهت  ناتسا  دیدزاب  تهج 

یفجن سدنهم  یاقآ   09192130485: سامت هرامش  تشدکاپ  رذگ  رانک 

:: 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

یسرجوین یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح دیرخ   دیرخ وو   یکیفارت   یکیفارت یاهسکاب   یاهسکاب یارجا   یارجا وو   لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ررقمهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  خیرات 1401/09/10  زا   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
داتس هناماس  رد 

تلم داحتا   :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/09/14  زا   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005605 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9  سار   - 1401/09/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدهد جوسای  روحم  ناتسنب  رادیپس  زیخ  هثداح  عطقم  عفر  یزاس و  نمیا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( نادیماباب جوسای - روحم   ) یگنلپ همشچ  زیخ  هثداح  طاقن  یزاسزاب 

رنیت  دیپسالگ و  اب  هارمه  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  هیهت و 
( دمراف یبره   ) ناراسچگ هشیبرس  ییوراد  ناهایگ  یروآرف  دیلوت و  هناخراک  یدورو  یسرتسد و  هار  یحارط 

.دنشاب راک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش.دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  همانزور  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لقن لمح و  نادیم  جوسای -  دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یناشن  رازگ و  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
لقن لمح و  نادیم  جوسای -  رد  عقاو  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یگدیسر  نامیپ و  هرادا  یعوضخ  یاقآ  لیوحت :

:: نفلت :: http://iets.mporg.ir www.sajar.mporg.ir 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

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

زاگ لاقتنا  تایلمع  جنپ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87200149 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19:00هرامش  - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم تعاس 19:00عبنم  - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6004584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراحتنا دض  کیلوردیه  یاهدنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هناماس 2001093261000049 ناوخارف  هناماس 3585801121 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

: رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
زاگ لاقتنا  تایلمع  جنپ  هقطنم  ناگنازرف ، کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ ، ماما  هارگرزب  زاریش ، سردآ : - 

021-41934 سامتزکرم :
85193768  – 88969737 مان : تبثرتفد  - 

سامتزکرم ینف 07138132749  یلیمکت 07138132641  تاحیضوت   :: نفلت نفلت
مان 85193768-88969737 تبثرتفد  02141934

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیپسالگ دیپسالگ اباب   هارمه   هارمه یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت زیخ   - - زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن یزاسزاب   یزاسزاب زیخ   - - زیخ هثداح   هثداح عطقم   عطقم عفر   عفر وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
ییوراد ییوراد ناهایگ   ناهایگ یروآرف   یروآرف وو   دیلوت   دیلوت هناخراک   هناخراک یدورو   یدورو وو   یسرتسد   یسرتسد هار   هار یحارط   یحارط رنیت   - - رنیت وو  

1616

یراحتنا یراحتنا دضدض   کیلوردیه   کیلوردیه یاهدنب   یاهدنب هار   هار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 109 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  هچراپکی  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15:15هرامش ات  زا 1401/9/12   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 15:30عبنم  - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005397 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/10/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح و یریگراب  لیوحت  دیرخ و  هچراپکی ) یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  نارهت  بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسبرادم نیبرود  هاگتسد  دادعت 5  و  ( Dome  ) ماد هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 39  و  ( Bullet  ) تلوب هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 216  یزادناراب )

هاگتسد و دادعت 5  هب  لاناک  هاگتسد 32  دادعت 15  هب  لاناک  زا 16  ترابع  هک  ( NVR ریواصت طبض  هاگتسد  دادعت 24  ( Speed Dome  ) ماد دیپسا  کرحتم  یگنر 
تاصخشم قباطم  تیابارت  شش  دراه  ددع  دادعت 67  نیبرود و  یفقس  هیاپ  ددع  دادعت 4  نیبرود و  یراوید  هیاپ  ددع  دادعت 2  هاگتسد و  دادعت 4  هب  لاناک   64

یرازگرب لحارم  هیلک  دیامن و  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  ناوخارف 2001094842000081  هرامش  هب  تکرش  یراج  تارابتعا  لحم  زا  ینف 
ماجنا  www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  نارگ  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم 

رد تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق  تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ 
هصقانم رد  هدننک  تکرش  ناگدنشورف  تراجت و  ندعم و  تعنص ، ترازو  زا  دیلوت  هناورپ  یاراد  دیاب  هصقانم  رد  هدننک  تکرش  ناگدننک  دیلوت  دنزاس  ققحم  هصقانم 

.دنشاب ربتعم  ناگدننک  نیمات  ای  ربتعم و  ناگدننک  دیلوت  زا  یگدنیامن  یاراد  دیاب 

لایر نیمضت 2.471.248.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.nww.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

..و ..و ( ( BulletBullet  ) ) تلوب تلوب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2 162 16 دادعت   دادعت یزادناراب ) ) یزادناراب وو   لمح   لمح یریگراب   یریگراب لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6004634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XG 300 125 وXG سوفوس یاه  لاوریاف  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007008000303 زاین :  هرامش 

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

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

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

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

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

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

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

XGXG   300300 وو     125125 XGXG سوفوس   سوفوس یاه   یاه لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1919

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 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

6004752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قبط  نیون  یاه  یروانفو  اه  تخاس  ریز  ءاقتراو  کینورتکلا  یرادرهش  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000213 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا   - ددرگ یراذگراب  تیحالص  هگربو  روتکاف   - دشابیم رصن  زوجم  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط نیون   نیون یاه   یاه یروانفو   یروانفو اهاه   تخاس   تخاس ریز   ریز ءاقتراو   ءاقتراو کینورتکلا   کینورتکلا یرادرهش   یرادرهش هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 2020

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

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

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

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

6004770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدش تسویپ  تاصخشم  قبط  ) .....و لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000628 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان   FG-1000F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

ناریا هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  XGS 136 هنایار هکبش  لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
سوفوس یتراجت  مان  اکرآ  هناماس  نایار  هدننک  هضرع  عجرم 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  جرد  مالعتسا  تسویپ  رد  لماک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

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

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

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هدش هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط )) .....و .....و لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 2 12 1

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

6004816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایوپ سراپ  طابترا  اریو  تکرش  یدیدمت  یتنرتنیا -  هربراک  شیوداپ 10  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001065000275 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ سراپ  طابترا  اریو  تکرش  یدیدمت  یتنرتنیا -  هربراک  شیوداپ 10  سوریو  یتنآ  سنسیال  - 

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

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

.دشابیم ههامکی  تروصب  هیوست  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1714744153 یتسپ :  دک  یتلود ،  هناخپاچ  مایخ  کراپ  بنج  یروهال  لابقا  خ   - نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33358774-021  ، 33349080-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33349080-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6005365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ هربراک  مور 400  یاکسا  نشیکیلپا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000317 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایوپ ایوپ سراپ   سراپ طابترا   طابترا اریو   اریو تکرش   تکرش یدیدمت   یدیدمت یتنرتنیا -  -  یتنرتنیا هربراک   هربراک   1010 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2222

سالپ سالپ هربراک   هربراک   400400 مور   مور یاکسا   یاکسا نشیکیلپا   نشیکیلپا ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6005366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تدمب 12  اهنادنز  نامزاس  کینورتکلا  همانربخ  یعامتجا و  یاه  هکبش  ، اه همانزور   ، رابخا سیورس  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000746 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیریگب سامت  زورفا  بانج  هرامش 02125489142  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هام هام   1212 تدمب   تدمب اهنادنز   اهنادنز نامزاس   نامزاس کینورتکلا   کینورتکلا همانربخ   همانربخ وو   یعامتجا   یعامتجا یاه   یاه هکبش   هکبش ،، اهاه همانزور   همانزور  ، ، رابخا رابخا سیورس   سیورس دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2424

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6005396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/01 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماع ریدم  هزوح  کرادم  نکسا  ناونع : 

14013566 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/12/08 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

لماع لماع ریدم   ریدم هزوح   هزوح کرادم   کرادم نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2525

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

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

6005401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزومآ و یلصا  نامتخاس  نیب  اتید  لاقتنا  یارب  ،  WIRELESS تروص هب  یتارباخم  تاطابترا  یرادهگن  ینف و  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قطانم شرورپ و 

1201003079000005 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ  لک  هرادا  - تسرپرس دیهش  نابایخ  شبن  نیطسلف -  نادیم  زا  دعب  یبرغ - یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1416633455

88962048-021  ، 88963694-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88979519-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیر همانرب  تیریدم و  شهوژپ  شزومآ و  یلاع  هسسوم   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی ینابیتشپ  تامدخ  هارمه  هب  دراگ  لوف  هخسن   UTM SG 310 سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094823000015 زاین :  هرامش 

یزیر همانرب  تیریدم و  شهوژپ  شزومآ و  یلاع  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان   XG135 لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاسکی ینابیتشپ  تامدخ  هارمه  هب  دراگ  لوف  هخسن   UTM SG 310 سنسیال  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1978911114 یتسپ :  دک  هرامش 6 ،  یرکسع ، راتخم  دیهش  نابایخ  دابآ ، لامج  نارواین ، رنهاب ، دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22801900-021  ، 26116901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26116901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو شزومآ   شزومآ یلصا   یلصا نامتخاس   نامتخاس نیب   نیب اتید   اتید لاقتنا   لاقتنا یارب   یارب ، ،   WIRELESSWIRELESS تروص   تروص هبهب   یتارباخم   یتارباخم تاطابترا   تاطابترا یرادهگن   یرادهگن وو   ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
قطانم قطانم وو   شرورپ   شرورپ

2626

هلاسکی هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هارمه   هارمه هبهب   دراگ   دراگ لوف   لوف هخسن   هخسن   UTM SG 310UTM SG 310 سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: 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 07 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  تسیل  قبط  غلابم   ) تسویپ تیل  قبط  تامدخ  الاک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003335000048 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514657153 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  یوفص  باون  نابایخ  یناربیتشک  هار  راهچ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326927-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326883-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رو مین  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6005622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یروضح ینابیتشپ  تامدخ  اتفا -  زوجم  یاراد  تسارح  - هیدات  یاراد  لخاد -  دیلوت  مالعتسا :  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005747000013 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  رو  مین  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ریوک نازادرپ  نما  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   APK GATE یتراجت مان   AG 210 لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 

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

تالحم رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3784116667 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  راولب  رو -  مین  یزکرم -  ناتسا  تالحم ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43323115-086  ، 43322115-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43322500-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددرگ ددرگ هئارا   هئارا تسیل   تسیل قبط   قبط غلابم   غلابم  ) ) تسویپ تسویپ تیل   تیل قبط   قبط تامدخ   تامدخ وو   الاک   الاک ناونع : : ناونع 2828

لاوریاف لاوریاف   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6005686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ اضما  رهم و  یگمه  هعلاطم و  تقد  هب  میامض   . هباشم دک  ناریا  .نیبرود  ددع  یرادهگن 25  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003198000015 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رورس 25 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش هب  ماهبا  تروص  رد.ددرگ  اضما  رهم و  یگمه  هعلاطم و  تقد  هب  میامض   . هباشم دک  ناریا  .نیبرود  ددع  یرادهگن 25  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت   086-33881261

3813776599 یتسپ :  دک  اروش ،  نادیم  زا  دعب  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33881286-086  ، 32217201-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32217201-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ اضما   اضما وو   رهم   رهم یگمه   یگمه وو   هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد هبهب   میامض   میامض  . . هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا .نیبرود   .نیبرود ددع   ددع   2525 یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3030
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6005694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع اریو 1  نیسکا  شزومآ  تیریدم  یرازفا  مرن  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101094953000971 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هاشنامرک بط  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  هکبش  بو و  تحت  یراتسرپ  رتفد  شیاپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  شورف  سانشراک  لاعف  سامت  هرامش  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرکاسع و34430517 یاقآ  09169104662 و 09036964075 سامت : یاه  هرامش 

تسا تسویپ  مالعتسا  طیارش 
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

دنیامن مادقا  هنومن  لاسرا  هب  تبسن  تعاس  72 فرظ دیاب  ناگدننک  نیمات 

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

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

6005811VMS ریغتم مایپ  یاهولبات  هکبش  ذوفن  هحفص 53)تست  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6004516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   ددع   ددع   11 اریو   اریو نیسکا   نیسکا شزومآ   شزومآ تیریدم   تیریدم یرازفا   یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3131

 ...  ... وو رتم   رتم هلر   هلر نژولاه -  -  نژولاه پمال   پمال لاتیجید -  -  لاتیجید هلر   هلر رادم -  -  رادم هدننک   هدننک عطق   عطق دیلک   دیلک لباک -  -  لباک تالاصتا   تالاصتا ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  9 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004262 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ییاوه رادم  هدننک  عطق  دیلک  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

( وش لباک   ) لباک تالاصتا  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
( وش لباک   ) لباک تالاصتا  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

روتارنژ یکیرتکلا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هروظنم دنچ  لاتیجید  هلر  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

رتم هلر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یسیطانغمورتکلا هلر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نژولاه پمال  الاک :  مان 
ددع 66 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لسنک  داهنشیپ  لک  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشابیم  یمازلا  یلام  / ینف داهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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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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

6004763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DEEP SEA 7320 رلرتنک زا  هدافتسا  اب   3512B روتارنژ لزید  یتظافح  متسیس  یزادنا  هار  گنیریاو و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006865 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد عقاو  یرافح  هاگتسد  لحم  رد  بصن   DEEP SEA 7320 رلرتنک زا  هدافتسا  اب   3512B روتارنژ لزید  یتظافح  متسیس  یزادنا  هار  گنیریاو و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ECM زا یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لاکشا  عفر  ناگدازآ و  هقطنم 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحم و  راهچ  قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6005112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناماس ناتسرهش  حطس  رد  یریگ -  هزادنا  یاهولبات  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093511000031 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناماس  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

ناماس 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

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

 . دنشاب یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  یرایتخبو  لاحمراهچ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  دات  دروم  ناراکنامیپ  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8851814147 یتسپ :  دک  دادح ،  دیهش  نابایخ  جیسب  نادیم  ناماس  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33527812-038  ، 33520333-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33520333-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتارنژ روتارنژ لزید   لزید یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   گنیریاو   گنیریاو ناونع : : ناونع 3333

ناماس ناماس ناتسرهش   ناتسرهش حطس   حطس ردرد   یریگ -  -  یریگ هزادنا   هزادنا یاهولبات   یاهولبات ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناملس ییایرد  عمتجم  یتاوولیک  سنمیز 30  ویارد  هاگتسد  کی  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000571 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

هرتمزیر لودج  حرش  هب  1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب داتس  هناماس  رد  ددرگ و  جرد  خرن  داهنشیپ  گرب  هطوبرم و  لودج  رد  صلاخان  تروص  هب  اه  تمیق  ءاضماو ؛ رهم  تاحفص  مامت  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  نفلت 021-23945024  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  .ددرگ 

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945024-021  ، 23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یتاوولیک یتاوولیک   3030 سنمیز   سنمیز ویارد   ویارد هاگتسد   هاگتسد کیکی   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3535

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 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

6004810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  تاعطق و  تازیهجت و  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000789 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  تاعطق و  تازیهجت و  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هنیزه  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

اب دوشیم  هداد  تدوع  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  دات  دروم  الاک  دشاب  تسویپ  تسیل  قبط  امتح  یراذگ  تمیق  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک 09175676745 یدهم  دیرخ  سانشراک  هدننک  نیمات  هنیزه 

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

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: 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 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

6004954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ یاه  لیاف  قبط  قیرح ، یافطا  مالعا و  متسیس  هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000191 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

02833860181 دیریگب سامت  یا  هفرح  تشادهب  دحاو  اب  هشقن ، هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3365007-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 3636

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 3737

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

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

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

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

6004958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروای یاقآ   84867031-43 دیدزاب یگنهامه  - تسویپ حرش  هب  قیرح  نالعا  متسیس  یحارط  تهج  رواشم  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000377 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپدمحم 84865228 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رانا یا  هنماخ  هللا  تیآ  هسردم  هاگباوخ  قیرح  یافطا  یشیامرگ و  تاسیسات  یزاسدرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004323000130 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

باب 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک نامرک ،  ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  یدازآ -  نادیم  هعمج و  ماما  هارراهچ  لصافدح  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7619643153 یتسپ : 

32452251-034  ، 32451151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32442084-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط تهج   تهج رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 3838

هاگباوخ هاگباوخ قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   یشیامرگ   یشیامرگ تاسیسات   تاسیسات یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 109 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6jzrpb2xhy47a?user=37505&ntc=6004958
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6004958?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3eps3jy43etm2?user=37505&ntc=6005560
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6005560?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاوها راثیا  هاگنامرد   :: 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   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا ریذپ  سردا  قیرح  نالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091424000007 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  زاوها  راثیا  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FAM لدم یراوید  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133883115 یتسپ :  دک  زاگ ،  هرادا  یوربور  طارقس  شبن  فراع  هیناما خ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338899-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338833-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6005572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) قیرح یافطا  متسیس  یحارط  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000668 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دیهاوخ  لاطبا  اهب  شسرپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  تسویپ  رد  اهب  شسرپ  گرب   :: 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

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

یناریا یناریا ریذپ   ریذپ سردا   سردا قیرح   قیرح نالعا   نالعا ناونع : : ناونع 4040

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) قیرح قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس یحارط   یحارط حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6005651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  یراک  زور  تخادرپ.دشاب 60  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط   BC میدس تانبرکیب  یناشن  شتآ  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.لماک تروصب  ردوپ  تفایرد 

1101001621000220 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس شات  نمیا   kg 25 ینلیتا یلپ  هکشب  میساتپ  تانبرکیب  قیرح  ءافطا  ردوپ  الاک :  مان 
هکشب 2000 دادعت : 

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

ردوپ تفایرد  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ.دشاب 60  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط   BC میدس تانبرکیب  یناشن  شتآ  ردوپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  طیارش  تیاعر.لماک  تروصب 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008953-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: 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

مهدزاود 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 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0100556 هرامش  قیرح -  یافطا  مالعا و  لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000282 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تعنص مات  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   NA.DE یتراجت مان   IFS7002 لدم ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  لرتنک  عون  هدننک  مالعا  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  اب  افطل  تسا  هدیدرگ  همیمض  تسویپ  هب  رادیرخ  طیارش  تساوخرد و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BCBC میدس میدس تانبرکیب   تانبرکیب یناشن   یناشن شتآ   شتآ ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 4242

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 4343

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

6005841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  ینف  تاصخشم  تازیهجت و  تسیل  دروآرب  قیرح و  مالعا  متسیس  یاه  هشقن  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000475 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
زاین دروم  تازیهجت  تسیل  هشقن و  یحارط  هرواشم و  تامدخ  - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
عومجم  3 دادعت : 

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

یدمحا 09128356988 یاقآ  .دامرف 021-35911664 ,  لصاح  سامت  ولماش  یاقآ  نفلت  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: 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

35911664-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قیرح  مالعا  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000350 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  قیرح  مالعا  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2216748-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: 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

زاین زاین دروم   دروم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل دروآرب   دروآرب وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یاه   یاه هشقن   هشقن یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4444

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  3232   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

6004556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم تسویپ و  طیارش  ینف و  حرش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  دیاب  یناریا  تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  رتروناک  ایدم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یضاقتم  دحاو  دأت 

1101092586000307 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   TRAMCO یتراجت مان  یرتم  هرقرق   PVC شکور سنج   mm 3 رطق  DUPLEX لدم روک  هتسه 125  دادعت   LSZH یتارباخم یرون  ربیف  الاک :  مان 
یلاله هدئاف  هدننک 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دحاو دأت  دروم  تسویپ و  طیارش  ینف و  حرش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  دیاب  یناریا  تیفیک  اب  بوغرم و  دنرب  رتروناک  ایدم  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  دوجو  تروص  رد  ینف و  داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا  دشاب  یضاقتم 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( LSZHLSZH  یتارباخم یتارباخم یرون   یرون ربیف   ربیف رتروناک ( ( رتروناک ایدم   ایدم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4646

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

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

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

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

6004651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیت  ورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا تسویپ  رد  دیرخ  لماک  تاصخشم 

1101091504000627 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-LINK یتراجت مان   DES-108-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
تاعالطا یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-LINK یتراجت مان   DES-1024D-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

گنوآ
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
تاعالطا یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-LINK یتراجت مان   DES-1026G-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

گنوآ
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نایناریا تاعالطا  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   DS-300B-8G لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  هناماس  رد  شورف  روتکاف  شیپ  ندومن  قاصلا 

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

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

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا تسویپ   تسویپ ردرد   دیرخ   دیرخ لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم کیت   کیت ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 109 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/aryyn8s7a3j32?user=37505&ntc=6004651
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6004651?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نکسم 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 07 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6004667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلزنم هب  تسویپ  تسیل  لاسرا  مدع  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  تروپ  تروپ و4 2 چوس روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  فذح 

1101001017000603 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CS-82 U لدم  USB تروپ ود   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CS-84 U لدم  USB تروپ راهچ   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شبن یسودرف  نابایخ  الاک  هنومن  لاسرا  سردآ  یراک  زور  هدزناپ  زا  سپ  باسحتروص  هیوستدریذپ  یم  تروص  دات  هنومن و  لاسرا  زا  سپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه اب  نکسم  کناب  نامتخاس  ییاخس  گنهرس 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ وو44 تروپ   تروپ 22 چوس چوس روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

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

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

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

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

6004681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  تسیل  لاسرا  مدع  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   HDMI چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000604 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   VS-184 لدم  HDMI رتلیپسا تروپ  راهچ  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شبن یسودرف  نابایخ  الاک  هنومن  لاسرا  سردآ  یراک  زور  هدزناپ  زا  سپ  باسحتروص  هیوستدریذپ  یم  تروص  دات  هنومن و  لاسرا  زا  سپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه اب  نکسم  کناب  نامتخاس  ییاخس  گنهرس 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDMIHDMI چوس   چوس ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6004698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگراب کرادم  هارمه  هب  ار  هدش  هتساوخ  کرادم  افطل  ، تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   Feb رازفا تخس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یرازگراب  اضما  رهم و  مامضنا  هب  هدش 

1101070002000326 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  قرش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  متسیس  ایشرپ  یطابترا  یاه  هداد  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   LEVEL ONE یتراجت مان   FEP-0811 لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
LEVEL ONE هدنزاس عجرم  ناویات 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یرازگراب  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  اب  قباطم  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ  هدش و  مالعا  هباشم  تروصب  الاک  دک  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یرازگراب  ار  دوخ  داهنشیپ 

3973156731 یتسپ :  دک  بالضاف ،  با و  تکرش  نارادساپ  نابایخ  نهدور  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76511316-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76504301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FebFeb  رازفا رازفا تخس   تخس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

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

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

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

6004880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب   HWIC-2FE لدم رتور  لوژام  ددع  دادعت 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004329000020 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO یتراجت مان   HWIC-2FE لدم هکبش  رتور  هعطق  لاصتا  لوژام  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  اب   HWIC-2FE لدم رتور  لوژام  ددع  دادعت 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  روما  تیریدم  مانمگ  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715854738

33483902-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33483902-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتور رتور لوژام   لوژام ددع   ددع   99 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6004957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا یناهج  هکبش  هب  هفرطود  لاصتا  هلاسکی  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000258 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : تامدخ حرش  هصالخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یصاصتخا تروص  هب  تفایرد   30Mbps لاسرا و  30Mbps تعرس اب  تنرتنیا  یناهج  هکبش  هب  هفرطود  لاصتا  یرارقرب  -1

تباث  IP سردآ ددع  صاصتخا 16  -2
یلماع مناخ  راکرس   - 02158376642 سامت _  تاعالطا 

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

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا یناهج   یناهج هکبش   هکبش هبهب   هفرطود   هفرطود لاصتا   لاصتا هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 5252
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یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6005029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101001378000056 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادعت 11 دادعت : 

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

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

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

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

32230744-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیالک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000139 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   U720S هنایار هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصردودشابیم هدنشورف  هدهعرب  یوضر  ناسارخ  هپس  کناب  رابنا  ات  یربراب  هنیزه  / تسویپ تاصخشم  ربارب  تنیالک  / هباشمدکناریا / یناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هپس کناب  باسح  هرامش  روتکاف و  شیپ  هئارا  / ههامکی روتکاف  هیوست  / دوشیم هداد  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  قباطت  مدع 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هراوهام   هراوهام وو   میسیب   میسیب میساب ، ، میساب یتارباخم   یتارباخم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف ناونع : : ناونع 5353

تنیالک تنیالک ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد دک  ناریا  قباطم  هدش و  تسویپ  ینف  تاصخشماب  هکبش  چیئوس  هاگتسد  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005531000022 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960X-24TS-LL لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم مناخ  نفلت 08634456282  هرامش  اب  ینف  لاوس  هنوگره  تروص  رد  ددرگ *** هعلاطم  امتح  همان  طیارش  ینف و  تاصخشم   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یچهالک 

ساپس اب 

3817793164 یتسپ :  دک  ع ، .)  ) نیسح ماما  نادیم  هب  هدیسرن  ماقم ، مئاق  یاهتنا خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34456001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34456255-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتساوخرد یتساوخرد دکدک   ناریا   ناریا قباطم   قباطم وو   هدش   هدش تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشماب   تاصخشماب هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

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

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

6005200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتا رتسب  قیرط  زا   E1 لاقتنا تهج   FAT-50C1D لدم  Fatech دنرب تنرتا  رتسب  یور   TCP/IP هب  E1 لدبم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000258 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داگراساپ تراجت  رتخا  هدننک  هضرع  عجرم   FATECH یتراجت مان   FAT50 E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/23 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 

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

تنرتا تنرتا رتسب   رتسب قیرط   قیرط زازا     E1E1 لاقتنا   لاقتنا تهج   تهج   FAT-50C1DFAT-50C1D  لدم لدم   FatechFatech دنرب   دنرب تنرتا   تنرتا رتسب   رتسب یور   یور   TCP/IPTCP/IP هبهب     E1E1 لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6005278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003650000039 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان  تیک  لوسنک  دربراک   DS-6505R-B لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم 
تس 15 دادعت : 

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

.ددرگ ظاحل  تس  یلک 15  تمیق.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هیارک  - یتسویپ تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619833467 یتسپ :  دک  شرورپو ،  شرومآ  لک  هرادا  یرکاب  دیهش  نابایخ  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33521740-045  ، 33521742-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33521740-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب 

نارهت 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

6005283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاف یاو  زاین  دروم  تازیهجت  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092015000003 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TSCO یتراجت مان   TW 1001 لدم هنایار  یاف  یاو  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش رکذ  روتکاف  شیپ  رد  دیاب  غلابم  هیلکو  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لماک  یزادنا  هارو  بصنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تاعاطا  یروآ  نف  دحاو  هب  هژورپ  لیوحتو  یزادنا  هارو  بصن  زا  دعب  باسح  هیوست 

1996835113 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  شیاین  عطاقت  رصعیلو - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88200101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88872750-021 :: 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 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

یاف یاف یاو   یاو زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858
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ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6005311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  افطل  دناب  یانهپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000060 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو یرئاد و  یشک و  میس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   افطل   افطل دناب   دناب یانهپ   یانهپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 5959

یراذگاو یراذگاو وو   یرئاد   یرئاد وو   یشک   یشک میس   میس ناونع : : ناونع 6060
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6005429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  1) لماک تاقلتم  هارمهب  تینوی  کر 9 رتم )  6100) اهس  cat6/sftp هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000189 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرضخ یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

یراک هام  ود  هیوست 

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع   11 )) لماک لماک تاقلتم   تاقلتم هارمهب   هارمهب تینوی   تینوی کرکر  99 رتم ) ) رتم   6 1006100 )) اهس اهس   cat6/sftpcat6/sftp هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6161
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  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 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(2  ) یداتس تارادا  یزکرم و  نامتخاس  تنرتنیا  سیورس  دناب و  یانهپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000113 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   qnap ts-1683 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003283000052 زاین :  هرامش 

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
امین رهپس  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP یتراجت مان   TS-469U-RP-EU لدم هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتامروفنا یلاع  یاروش  یهاوگ  هزور -  هیوست 45  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
9391927345 نایردیح

1417653731 یتسپ :  دک  نارهت ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633488-021  ، 81631-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81631-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 22  ) ) یداتس یداتس تارادا   تارادا وو   یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس وو   دناب   دناب یانهپ   یانهپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   qnap qnap ts - 1683ts - 1683 ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  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 07 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هداد  تمیق  یتسویپ  ینف  تاصخشم  گرب  قبط  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تاقلعتم ، ملق  اب 7  هکبش  میس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001403000542 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  بالضاف  بآ و  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 200 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح و هنیزه  .دوش  هداد  تمیق  یتسویپ  ینف  تاصخشم  گرب  قبط  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تاقلعتم ، ملق  اب 7  هکبش  میس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یتسویپ  تاصخشم  اب  تقباطم  مدع  هنیزه 

5166617365 یتسپ :  دک  زیربت ،  هاگشناد  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3318871-041  ، 33318871-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309992-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییافوکش یروآون و  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6005624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم کی   hoplcom3010lc253 نوتیویل سکدنرب  دروک  چپ  ددع  دیرخ 40  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093596000090 زاین :  هرامش 
ییافوکش یروآون و  قودنص  هدننک :  رازگرب 

شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   mm 3 رطق  LC/LC دروک چپ  یرون  ربیف  الاک :  مان 
رتم 40 دادعت : 

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

تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  هتفه  ود  یلا  کی  هیوست 

1991913111 یتسپ :  دک  کالپ 24 ،  یقرش  دور  هدنیاز  نابایخ  سیدرپ  نابایخ  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42170851-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42170806-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش هداد   هداد تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم گرب   گرب قبط   قبط .تسا   .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   تاقلعتم ، ، تاقلعتم ملق   ملق اباب  77   هکبش   هکبش میس   میس ناونع : : ناونع 6464

یرتم یرتم کیکی     hoplcom3010 lc253hoplcom3010 lc253  نوتیویل نوتیویل سکدنرب   سکدنرب دروک   دروک چپچپ   ددع   ددع   4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6005636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  جوز و (...  لباک 20  کی  یرونربیف و  هتشر  کی  لباک 1*25  هتشر  یارجاو 3  بصن  یکاخ و  لاناکرفح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101001578000303 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلکوت  یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

سامت 09158651068 هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوز جوز   2020 لباک   لباک کیکی   وو   یرونربیف   یرونربیف هتشر   هتشر کیکی     2525 ** 11 لباک   لباک هتشر   هتشر یارجاو  33   یارجاو بصن   بصن وو   یکاخ   یکاخ لاناکرفح   لاناکرفح ناونع : : ناونع 6666

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

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

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

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

6005733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میسیب نتنآ  لکد و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000190 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

رهش دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد دک  ناریا  اب  قباطم  هدش و  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  هکبش  چیئوس  هاگتسد  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005531000023 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960X-24TS-LL لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم مناخ  نفلت 08634456282  هرامش  اب  ینف  لاوس  هنوگره  تروص  رد  ددرگ *** هعلاطم  امتح  همان  طیارش  ینف و  تاصخشم   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یچهالک 

ساپس اب 

3817793164 یتسپ :  دک  ع ، .)  ) نیسح ماما  نادیم  هب  هدیسرن  ماقم ، مئاق  یاهتنا خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34456001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34456255-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میسیب میسیب نتنآ   نتنآ وو   لکد   لکد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

یتساوخرد یتساوخرد دکدک   ناریا   ناریا اباب   قباطم   قباطم وو   هدش   هدش تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  ساساربژراش  اب  تراک  میسو  یا  هراوهام  نفلت  ملق  دیرخ 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000169 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   SO 2510 لدم یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا دانسا   دانسا ساساربژراش   ساساربژراش اباب   تراک   تراک میسو   میسو یایا   هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت ملق   ملق دیرخ  33 دیرخ ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییافوکش یروآون و  قودنص   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس  C9200L-48P-4G-A لدم چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093596000091 زاین :  هرامش 

ییافوکش یروآون و  قودنص  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه 

.ددرگ لاسرا  تمیق  داهنشیپ  دراوم  لماک  ماجنا  تروص  رد  هعلاطم و  تقد  اب  تسویپ  لیاف  طیارش  تسا  دنمشهاوخ 

1991913111 یتسپ :  دک  کالپ 24 ،  یقرش  دور  هدنیاز  نابایخ  سیدرپ  نابایخ  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42170851-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42170806-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس   C9200L-48P-4G-AC9200L-48P-4G-A  لدم لدم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7070

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضما رهم و  اب  طیارش  هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبطو  هباشم  دک  ناریا  / یرونربیف هاگولگ  عفر  تازیهجت  هعومجم  کیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  و 

1101001132000301 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  بسک  زاوج  ای  همان  ساسا  تمیقداهنشیپ و  هگربو  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طیارش6004752 قبط  نیون  یاه  یروانفو  اه  تخاس  ریز  ءاقتراو  کینورتکلا  یرادرهش  هعسوت 
یتسویپ

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامزاس6005366 کینورتکلا  همانربخ  یعامتجا و  یاه  هکبش  ، اه همانزور   ، رابخا سیورس  دیدمت 
هام تدمب 12  اهنادنز 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اتید6005401 لاقتنا  یارب  ،  WIRELESS تروص هب  یتارباخم  تاطابترا  یرادهگن  ینف و  ینابیتشپ 
قطانم شرورپ و  شزومآ و  یلصا  نامتخاس  نیب 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاسکی6005562 ینابیتشپ  تامدخ  هارمه  هب  دراگ  لوف  هخسن   UTM SG 310 هحفص 14)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6005617( ددرگ هئارا  تسیل  قبط  غلابم   ) تسویپ تیل  قبط  تامدخ  هحفص 14)الاک و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف6005622  UTM هحفص 14)هاگتسد یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

وو اضما   اضما وو   رهم   رهم اباب   طیارش   طیارش هیلک   هیلک یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قبطو   قبطو هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // یرونربیف یرونربیف هاگولگ   هاگولگ عفر   عفر تازیهجت   تازیهجت هعومجم   هعومجم کیدیرخ   کیدیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یرورض   یرورض سامت   سامت هرامش   هرامش

7171
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VMS ریغتم مایپ  یاهولبات  هکبش  ذوفن  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000206 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

VMSVMS ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ یاهولبات   یاهولبات هکبش   هکبش ذوفن   ذوفن تست   تست ناونع : : ناونع 7272
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6004818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کهوک ناوارس -  روحم  رتمولیک 100  هدودحم  زیخ  هثداح  هطقن  تلافسآ  یزاس و  نمیا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000520 زاین :  هرامش 

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

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

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

یردوکن یاقا   05431166380 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6005006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) ناتسا هزوح  رد  نز  کمشچ  غارچ  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000263 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  ALL-24 لدم  LED نز کمشچ  غارچ  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کهوک کهوک ناوارس -  -  ناوارس روحم   روحم   100100 رتمولیک   رتمولیک هدودحم   هدودحم زیخ   زیخ هثداح   هثداح هطقن   هطقن تلافسآ   تلافسآ وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7373

ناتسا ناتسا هزوح   هزوح ردرد   نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 7474

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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دنوامد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش رابنا  رد  لیوحت  .تسویپ  قبط  تاصخشم  ولبات  عاونا  ددع   225

1101095935000047 زاین :  هرامش 
دنوامد یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یقوجلس دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  یقوجلس  دوعسم   32x75 cm هزیناولاگ قرو  یرهش  رباعم  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 
ددع 225 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  روتکافشیپ  طبترم و  همانساسا  ای  زاوج  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یرادرهش رابنا  رد  لیوحت  .دشاب  یم  یرادا  زور  یلا 45  لیوحت 15  زا  دعب  تخادرپ 

3971117761 یتسپ :  دک  همطاف ،  ترضح  ناتسرامیب  بنج  یرادرهش   راولب  دنوامد  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76326161-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76325959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 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

6005172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس هخرس و  ناتسرهش  یتالصاوم  یاه  روحم  دوجوم  لیردراگ  یساسا  تاریمعت  تهج  ینمیا  ظافح  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004462000013 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  اددجم  اضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  ار  یراهظا  دوخ  اهب و  مالعتسا  هناماس ،  رد  دوخ  کرادم  یراذگراب  نمض  تسیابیم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یراذگراب 

3519837631 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسرهش  یربارتو  هار  هرادا  تابساحم  ناوید  بنج  جیسب  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442139-023  ، 33442138-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442537-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش رباعم   رباعم یناسر   یناسر عالطا   عالطا ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 7575

نانمس نانمس وو   هخرس   هخرس ناتسرهش   ناتسرهش یتالصاوم   یتالصاوم یاه   یاه روحم   روحم دوجوم   دوجوم لیردراگ   لیردراگ یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت تهج   تهج ینمیا   ینمیا ظافح   ظافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  یهافر  تامدخ  عمتجم  یاهولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000416 زاین :  هرامش 

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

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادابآ ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هزوح  یاهروحم  یکیفارت  تازیهجت  ینمیا و  مئالع  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005584000001 زاین :  هرامش 

نادابا ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  نامیپ  طیارش  هدهاشم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدیدرگ  هبساحم  لاس 1401  یرادهار  یاهب  تسرهف  ساسا  رب  نامیپ  غلبم  هبساحم  - 2

.دشاب یم  هلاس  ود  ای  هلاسکی  هنازخ  دانسا  تروصب  تخادرپ  - 3
.تسا یمازلا  تعاس 10  خروم 1401/09/14  تیزیو  تیاس  رد  تکرش  - 4

6333111311 یتسپ :  دک  رهشهام ،  هداج ی  یادتبا  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53255170-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53255170-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناردنزام ناتسا   ناتسا یهافر   یهافر تامدخ   تامدخ عمتجم   عمتجم یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7777

نادابآ نادابآ ناتسرهش   ناتسرهش یایا   هداج   هداج لقن   لقن وو   لمح   لمح وو   یرادهار   یرادهار هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   ینمیا   ینمیا مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 109 ھحفص 56 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s8tjtzpzmb7mv?user=37505&ntc=6005265
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6005265?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p5u9arsgzmhhx?user=37505&ntc=6005284
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6005284?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6005320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمخ هنایشآ  - تشدلگ  ( یزاس فک   ) نتب یارجا  ینتب + ظافح  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000267 زاین :  هرامش 

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

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک هاگدورف  لک  هرادا   :: 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 23 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . رادیرخ طیارش  یتسویپ و  ینف  تاصخشم  ساسا  رب  یتسیرورت  دض  ینفد  دنب  هار  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001413000007 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 . رادیرخ طیارش  یتسویپ و  ینف  تاصخشم  ساسا  رب  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . رادیرخ طیارش  یتسویپ و  ینف  تاصخشم  ساسا  رب  یتسیرورت  دض  ینفد  دنب  هار  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715513165 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  هاگدورف  ، یروشک دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4326611-083  ، 34326611-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34329999-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یزاس یزاس فکفک    ) ) نتب نتب یارجا   یارجا ینتب + + ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7979

 . . رادیرخ رادیرخ طیارش   طیارش وو   یتسویپ   یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   یتسیرورت   یتسیرورت دضدض   ینفد   ینفد دنب   دنب هار   هار هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

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

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

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

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

6005749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  طیارش  قبط  ناگنک  - رهشوب روحم  تکرح  لاحرد  نیزوت  متسیس  ینابیتشپو  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامن  نالعاار  لک  غلبم 

تسا یمازلا  تکرش  کرادم  لاسرا 
1101003583000068 زاین :  هرامش 

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

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  لقن  لمح و  یاه  هنایاب  لک  هرادا  یناریتشک -  هارراهچ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33331281-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331286-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6005811VMS ریغتم مایپ  یاهولبات  هکبش  ذوفن  هحفص 53)تست  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

روحم روحم تکرح   تکرح لاحرد   لاحرد نیزوت   نیزوت متسیس   متسیس ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 8181
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 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

6005358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288004268 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کحم تعنص  شارت  هدننک  هضرع  عجرم   H339 لدم کیلوردیه  نکزابرد  کج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ و6005431 ینف  تاصخشم  ساسا  رب  یتسیرورت  دض  ینفد  دنب  هار  هاگتسد  کی  دیرخ 
 . رادیرخ طیارش 

هحفص 53) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیلوردیه کیلوردیه نکزابرد   نکزابرد کجکج   ناونع : : ناونع 8282

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

6004699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کراپ یرایهد و  نامتخاس  ناوخ و  کالپ  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  یتسویپ  لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093345000005 زاین :  هرامش 

نیمن ناتسرهش  جیکلیو  شخب  سیرب  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نیمن رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5633166619 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  نیمن  ناتسرهش  جیکلیو  شخب  سیرب  یرایهد  نیمن ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32390487-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32390487-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6004946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یو ناددع  دراه 4  هاگتسد  کر 4  24 روتینام هاگتسد  4 سا یپ  وی  هاگتسد   4 لسکیپاگم 5 نیبرود 48 لسکیپاگم 8 نیبرود 12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نوتیارب احیجرت  دشاب  یناریا  اهدنرب  هیلک  هلاناک   32 را

1101001585000009 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یسرزاب نیبرود  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  تقد  مدع  تیلوئسم  ددرگ  هئارا  تمیق  تسویپ  ساسا  رب  ددرگ و  هعلاطم  اهتسویپ  افطل  مرتحم  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516673351 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  دیشر  هجاوخ  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32526921-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32525375-081 :: 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

کراپ کراپ وو   یرایهد   یرایهد نامتخاس   نامتخاس وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

دراه دراه هاگتسد   هاگتسد   44 کرکر   2424 روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد 44 ساسا یپیپ   ویوی   هاگتسد   هاگتسد   44 لسکیپاگم لسکیپاگم 55 نیبرود نیبرود 4848 لسکیپاگم لسکیپاگم 88 نیبرود نیبرود 1212 ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 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

6004959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییادخ ییاقآ  مالعا -  یتناراگ  تدم   -- تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تسیل  قبط  نیبرودددع  تیابارت و2 4 دراهددع 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مزال یگنهامه  تهج  023-33324693

1101003309000054 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M210i لدم  TB 8 تیفرظ  iSCSI لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B45ST50A لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

تهج  - مالعا یتناراگ  تدم  - دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یراذگراب   - تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تسیل  قبط  نیبرودددع  تیابارت و2 4 دراهددع 2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مزال یگنهامه  تهج  ییادخ 023-33324693 ییاقآ  نامتخاس  هریاد  اب  یگنهامه 

3519617886 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  رویرهش  هدفه  کراپ  بنج  رویرهش  هدفه  راولب  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328481-023  ، 33322245-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328847-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرودددع نیبرودددع 22 وو تیابارت   تیابارت 44 دراهددع دراهددع 22 ناونع : : ناونع 8585
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وراد اذغ و  تنواعم   :: 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 07 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش تقد  تاحیضوت  شخب  هب  دشاب  یم  هباشم  اه  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094155000016 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   ALBA ADC-2280P لدم  FULL-HD یا هفرح  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
اتنپس زارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   WD210 لدم  TB 4 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   NVR 16CH 5MP AHP-N5216 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هکبش  تحت   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
سراپ دنمشوه  کاریژآ 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ONVID تیلباق بش و  رد  دید  WDR, IR30 تیلباق یارادل  سکیپ  اگم  حوضو 5  اب  ماد  یاه  نیبرود  دشاب 1 . یم  هباشم  اه  دک  ناری   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ONVIF تیلباق ویرونربیف  تروپ  یراراد  دراه و  تیابارت  لقادح 4 زا  ینابیتشپ  اه و  نیبرود  اب  بسانتم  NVR هاگتسد

ددع تیابارت 2  دراه 4 

6617713446 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  ناتسدرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نارادساپ  نابایخ  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33666646-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33666648-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TBTB  44 تیفرظ   تیفرظ لانرتنیا   لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه هتسب - - هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8686
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6005503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هداد  تمیق  تسویپ  کرادم  تسیل و  قبط  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) یتراظن نیبرود  هاگتسد  بصن 3 دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000269 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لیباک نودیرف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SC3130 لدم یتراظن  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  هعسوت ی  یرادهگن و  سیورس ، تاریمعت ، ماجنا  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب

1101003702000107 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: 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

(( دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد بصن  33 بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت هعسوت  یی   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس تاریمعت ، ، تاریمعت ماجنا   ماجنا تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888
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نایئایحی افش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6005847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم تسویپ  هب  رتشب  تاعالطا  تهج  افطل ، فالک ( ) 4  ) لباک 4*6 هاگتسد و  کی   NVR هاگتسد و هتسبرادم 13  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش

1101091956000033 زاین :  هرامش 
نارهت ناایحیافش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناخ میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رهم یئاباب 

ددع 13 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت ، یلصا یگدنیامن  ای  هدننکدیلوت  ، دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ، یراتخم سدنهم   09394725778_ یبارتوبا رتکد  021-33542019 سامت هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تسویپ  هدننک  نیمات  سامت  هرامش  دشاب ، هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ  ، هام هیوست 3 ، هطوبرم سانشراک  طسوت  الاکدیئات  زا  سپ  دیرخ  ، ناتسرامیب برد 

1157637131 یتسپ :  دک  نایئایحی ،  افش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  یمالسا  یاروش  سلجم  بنج  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33542013-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33542020-021 :: 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

هعجارم هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   رتشب   رتشب تاعالطا   تاعالطا تهج   تهج افطل ، ، افطل فالک ( ) ( ) فالک 44  ) ) 66 ** لباک  44 لباک وو   هاگتسد   هاگتسد کیکی     NVRNVR وو   هاگتسد   هاگتسد هتسبرادم  1313   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
(( دوش دوش

8989
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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 " ) " ) 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6005932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  رتشیب  یگنهامه  تهج  هتسبرادم )  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  یشک و  لباک   ) ویسپ یاهراک  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیریگب سامت  هداز  بیبح  سدنهم   09144403768

1101093489000021 زاین :  هرامش 
یوخ نادنز  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/14 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تامدخ  هدنهد  ماجا  هدهعرب  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  هدوب و  یتسویپ  تسیل  قیط  زاین  حرش  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5815813133 یتسپ :  دک  یوخ ،  نادنز  هرادا  یربارت  هار و  هرادا  یور  هبور  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36469672-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36469672-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6005085TB 4 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  هتسب - رادم  هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلوب6005397 هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 216  یزادناراب ) لمح و  یریگراب  لیوحت  دیرخ و 
..و ( Bullet)

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تهج6005847 افطل ، فالک ( ) 4  ) لباک 4*6 هاگتسد و  کی   NVR هاگتسد و هتسبرادم 13  نیبرود 
( دوش هعجارم  تسویپ  هب  رتشب  تاعالطا 

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

 ( ( هتسبرادم هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یشک   یشک لباک   لباک  ) ) ویسپ ویسپ یاهراک   یاهراک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 9090
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6004810 تسیل  قبط  تاقلعتم  تاعطق و  تازیهجت و  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 27)هنیزه  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6005754 یافطا  مالعا و  هحفص 27)لنپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دروم6005841 ینف  تاصخشم  تازیهجت و  تسیل  دروآرب  قیرح و  مالعا  متسیس  یاه  هشقن  یحارط 
زاین

هحفص 27) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6005881 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  بصن  هحفص 27)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کراپ6004699 یرایهد و  نامتخاس  ناوخ و  کالپ  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 59)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6005195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح دض  ینمیا  دنبرمک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004919 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینیسح اضردمحمدیس  هدننک  هضرع  عجرم   HQ-SS یتراجت مان  لدم 1-75382  ینمیا  دنبرمک  الاک :  مان 
ددع 28 دادعت : 

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

قیرح دض  ینمیا  دنبرمک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپب  الاک  تاصخشم 

دشابیم هباشم  دکناریا 
( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 

* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 
0110536 اضاقت : هرامش 

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

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6004810 تسیل  قبط  تاقلعتم  تاعطق و  تازیهجت و  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 27)هنیزه  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6004954 یافطا  مالعا و  متسیس  هحفص 27)هرواشم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6004958 نالعا  متسیس  یحارط  تهج  رواشم  هحفص 27)باختنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6005195 دض  ینمیا  هحفص 9)دنبرمک  قیرح  ( قیرح

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

هاگباوخ6005560 قیرح  یافطا  یشیامرگ و  تاسیسات  هحفص 27)یزاسدرادناتسا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناریا6005571 ریذپ  سردا  قیرح  هحفص 27)نالعا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6005572( تسویپ تسیل  قبط   ) قیرح یافطا  متسیس  یحارط  هحفص 27)حالصا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح دضدض   ینمیا   ینمیا دنبرمک   دنبرمک ناونع : : ناونع 9191
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6005651BC میدس تانبرکیب  یناشن  شتآ  هحفص 27)ردوپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6005754 یافطا  مالعا و  هحفص 27)لنپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دروم6005841 ینف  تاصخشم  تازیهجت و  تسیل  دروآرب  قیرح و  مالعا  متسیس  یاه  هشقن  یحارط 
زاین

هحفص 27) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6005881 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  بصن  هحفص 27)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6004626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  اکینوک  روتکتد 12*10  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000215 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
زاریش بط  نارهم  هدننک  هضرع  عجرم   KONICA MINOLTA هدنزاس عجرم  یفارگویدار  هاگتسد   AeroDR HQ Flat Panel 1417 لدم هعطق  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - ددرگ یراذگراب  امتح  مزال  تادنتسم  - هدننک نیمات  اب  بصن  هیلخت و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8403015-0513  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6004626 تسیل  تاصخشم  قبط  اکینوک  روتکتد 12*10  هاگتسد  هحفص 68)کی  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط اکینوک   اکینوک   1010 ** 1212 روتکتد   روتکتد هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 9292
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هدنیآ کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/09/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6004597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک قاتا  رد  نیبرود  ریواصت  نامز  مه  ای  ددجم  هریخذ  متسیس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طوبرم و یاهسنسیال  هیلک  هارمه  هب  ریواصت  ویشرآ  یارب   Redundant رواپ یاراد  دراه و  بصن 24  تیلباق  اب   GVD Backup متسیس هاگتسد  شش  لقادح 

دروم  Enterprise تیابارت دراه 10  دوجوم  GVD VMS هب لاصتا  متسیس و   Database یزادنا هار  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یاههاگتسد 
CVD یناپمک دات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روپ فجن  مناخ  هقبط 4  هدنیآ  جرب  - یلامش یالدنام  نوسلن  راولب  یادتبا  یلامش -  سردم  هارگرزب  هب  دوخ  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنسرا ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

canonEOS2000D لدم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004025000029 زاین :  هرامش 

ناجنسرا شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84363110   DSLR-A300K E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

ناجنسرا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  تازیهجت  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7376146758 یتسپ :  دک  ناجنسرا ،  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  گنهرف ، نابایخ  هاگشناد ، راولب  ناجنسرا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43524167-071  ، 43522162-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43526391-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک قاتا   قاتا ردرد   نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت نامز   نامز مهمه   ایای   ددجم   ددجم هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9393

canonEOS2000DcanonEOS2000D  لدم لدم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9494
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ناهفصا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: 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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  ددع  کی  نیبرود  هب  لصو  تهج  یا  ما  ید  چا  یدرورو  اب  نژیو  سکیا  دنرب  نویزولت 32  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004579000188 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

ون هار  طابترا  دیدس  ناراس  هدنزاس  عجرم  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   X410 لدم  in 32 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسیمازلا  هطوبرم  زوجم  نتشاد  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناهفصا و  یرتسگداد  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا تیولوا  رد  ناهفصا  ناتسا  هدننک  نیمات  هطوبرم  عجارم  زا  ربتعم  زوجم  نتشاد  یمازلا  دک  ناریا  کی  رد  غلبم  رکذ  نینچمه  روتکاف و  شیپ  هئارا 

8163833131 یتسپ :  دک  رظن ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  الاب -  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: 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

لرتنک6004597 قاتا  رد  نیبرود  ریواصت  نامز  مه  ای  ددجم  هریخذ  متسیس  هحفص 14)نیمات  نیبرود  ( نیبرود

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

کراپ6004699 یرایهد و  نامتخاس  ناوخ و  کالپ  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 59)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کر6004946 24 روتینام هاگتسد  4 سا یپ  وی  هاگتسد   4 لسکیپاگم 5 نیبرود 48 لسکیپاگم 8 نیبرود 12
دراه هاگتسد   4

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرودددع6004959 تیابارت و2 4 دراهددع هحفص 59)2 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6005007canonEOS2000D لدم هحفص 14)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6005025 هب  لصو  تهج  یا  ما  ید  چا  یدرورو  اب  نژیو  سکیا  دنرب  هحفص 14)نویزیولت 32  نیبرود  ( نیبرود

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

6005085TB 4 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  هتسب - رادم  هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نیبرود نیبرود هبهب   لصو   لصو تهج   تهج یایا   ماما   یدید   چاچا   یدرورو   یدرورو اباب   نژیو   نژیو سکیا   سکیا دنرب   دنرب   3232 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 9595

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

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

زا 109 ھحفص 70 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x23zxgqry3w73?user=37505&ntc=6005025
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6005025?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تلوب6005397 هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 216  یزادناراب ) لمح و  یریگراب  لیوحت  دیرخ و 
..و ( Bullet)

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کرادم6005503 تسیل و  قبط  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) یتراظن نیبرود  هاگتسد  بصن 3 دیرخ و 
( دوش هداد  تمیق  تسویپ 

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6005541 نیبرود  تازیهجت  هعسوت ی  یرادهگن و  سیورس ، تاریمعت ، ماجنا  تامدخ  هحفص 59)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یگمه6005686 هعلاطم و  تقد  هب  میامض   . هباشم دک  ناریا  .نیبرود  ددع  یرادهگن 25  سیورس و 
ددرگ اضما  رهم و 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تهج6005847 افطل ، فالک ( ) 4  ) لباک 4*6 هاگتسد و  کی   NVR هاگتسد و هتسبرادم 13  نیبرود 
( دوش هعجارم  تسویپ  هب  رتشب  تاعالطا 

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6005932 ( هتسبرادم یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  یشک و  لباک   ) ویسپ یاهراک  هحفص 59)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رابدور هجنگ  یتابن  نغور  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01141 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/09/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6004568 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم ژاپمپ  هاگتسیا  هارمه  هب  یکاروخ  نغور  یزاس  هریخذ  تهج  ینت  یدالوف 3000  نزخم  ددع  تخاس 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دک 381 لیجنم  هبعش  هپس  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رابدور هجنگ  نغور  هناخراک  هجنگ -  رابدور -  نالیگ -  : هناخراک  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکاروخ یکاروخ نغور   نغور یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تهج   تهج ینت   ینت   30003000 یدالوف   یدالوف نزخم   نزخم ددع   ددع   22 تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 9696
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دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6004893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم  یجنرب 2.5  ددع  هسو  روانش  تالاصتا  اب  ناتسربط  هدیباوخ  یرتیل  نزخم 5000  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  تسویپ  تاصخشم  داتو  لیمکت 

1101091426000295 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  T.P.C یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   cm 166 عافترا  mm 12 تماخض  Lit 5000 تیفرظ  PT2080 یکیتسالپ یقفا  داوم  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 
ناتسربط کیتسالپ  عمتجم  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتو لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم  یجنرب 2.5  ددع  هسو  روانش  تالاصتا  اب  ناتسربط  هدیباوخ  یرتیل  نزخم 5000  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا   ( رادیرخ یتساوخ  رد  تاصخشمو  روتکاف  شیپ   ) تسویپ تاصخشم 

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا بالقنا  نافعضتسم  داینب  ینابیتشپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :1401/09/12هرامش هصقانم دانسا  تفایرد  خیرات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل 1401/09/21

یرهشمه  :: عبنم :1401/09/22عبنم هصقانم تاکاپ  لوبق  خیرات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تیاغل 1401/09/23

6005031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  راد  تیحالص  ربتعم و  یاهتکرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  روما  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داینب رصاعم  خیرات  هدکشهوژپ  تهج  زاس  هریخذ  یرازفا server و  تخس  تاریهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  دادرارق 

ینابیتشپ لک  هرادا  مان  هب  داینب  هبعش  انیس  کناب  یهگا  لصا  رد  جردنمیراج  باسح  هب  لایر  غلبم 1/500/000  زیراو  اب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اقیرفآ راولب  هب  هدیسرن  تلاسر )  ) ینامیلس دیهش  هارگرزب  رد  عقاو  ینابیتشپ  لک  هرادا  یلام  روما  هجدوب و  تیریدم  هصقانم  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

ییالیو 6 یمالسا  بالقنا  نافعضتسم  داینب  یزکرم  نامتخاس 

88880348 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2.52 .5 یجنرب   یجنرب ددع   ددع هسو   هسو روانش   روانش تالاصتا   تالاصتا اباب   ناتسربط   ناتسربط هدیباوخ   هدیباوخ یرتیل   یرتیل   50005000 نزخم   نزخم هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 9797

زاس زاس هریخذ   هریخذ وو     serverserver  یرازفا یرازفا تخس   تخس تاریهجت   تاریهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 9898
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کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/079 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  زاس  هریخذ  تازیهجت  لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  همان 500.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Main Frame ریغ یاه  هنایار  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا 

تاصقانم هناخریبد  فکمه  هقبط  کالپ 6  یوجاوخ  عطاقت  ناراکددم  نابایخ  یرظن  هاش  نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ

27370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6005218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HDD SAS 1.2TB Enterprise Solution with NEXSAN Firmware NX 1202N-NR0+cage تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09178436424

یحالف سدنهم 
1101001548000061 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSA2 1TB 7/2K rpm 3/5 inch SATA HDD لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 HDD SAS 1.2TB Enterprise Solution with NEXSAN Firmware NX 1202N-NR0+cage :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09178436424

یحالف سدنهم 

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9999

هنایار هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 100100
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یمالسا بالقنا  نافعضتسم  داینب  ینابیتشپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/9/12  دانسا  تفایرد   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم یلاعبنم زا 1401/9/22  تاکاپ  لوبق   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داینب رصاعم  خیرات  هدکشهوژپ  تهج  زاس  هریخذ  یرازفا server و  تخس  تاریهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  دادرارق  روما  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

داینب هبعش  انیس  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  یراج  باسح  هب  لایر  غلبم 1.500.000  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اقیرفآ راولب  هب  هدیسرن  تلاسر ،)  ) ینامیلس دیهش  هارگرزب  رد  عقاو  ینابیتشپ  لک  هرادا  یلام  روما  هجدوب و  تیریدم  هصقانم  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
ییالیو 6 یمالسا  بالقنا  نافعضتسم  داینب  یزکرم  نامتخاس 

88880348 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6005268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  زایندروم  تسویپ  تسیل  هب  تاقلعتماب  سیک  هاگتسد  2 .دشاب یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101091319000126 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دشاب یلصا  یتناراگ  یاراد  تاعطق.ددرگ  یراذگ  تمیق  یتساوخرددنرب  عونو  تسویپ  تسیل  قبط  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ وو     serverserver  یرازفا یرازفا تخس   تخس تاریهجت   تاریهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق روما   روما ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 10 110 1

یمیم هدنشورف   هدنشورف هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه.دشاب   هنیزه.دشاب یمیم   زایندروم   زایندروم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل هبهب   تاقلعتماب   تاقلعتماب سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد 22 .دشاب .دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

102102
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ناناوج شزرو و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6005521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ لودج  قبط   ) یزکرم زاس  هریخذ  هاگتسد  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000100 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. تسویپ لودج  قبط   ) یزکرم زاس  هریخذ  هاگتسد  زاین  دروم  مالقا  - 

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

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

.تسا یمازلا  یّلم  ۀسانش  یداصتقا و  دک  دیق  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  لغش  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  ۀناورپ  ۀئارا  -2

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکاروخ6004568 نغور  یزاس  هریخذ  تهج  ینت  یدالوف 3000  نزخم  ددع  هحفص 71)تخاس 2  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یجنرب 60048932.5 ددع  هسو  روانش  تالاصتا  اب  ناتسربط  هدیباوخ  یرتیل  نزخم 5000  هب  هحفص 71)زاین  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6005031 هریخذ  یرازفا server و  تخس  تاریهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  هحفص 71)دادرارق  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6005041 هریخذ  تازیهجت  لیوحت  هحفص 71)نیمات و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6005218 زاس  هحفص 71)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرازفا server و6005229 تخس  تاریهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  دادرارق  روما  ماجنا  یراذگاو 
زاس هریخذ 

هحفص 71) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یم6005268 زایندروم  تسویپ  تسیل  هب  تاقلعتماب  سیک  هاگتسد  2 .دشاب یم  هباشمدک  ناریا 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب 

هحفص 71) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(.(. تسویپ تسویپ لودج   لودج قبط   قبط  ) ) یزکرم یزکرم زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6005484 لیاف  قبط   qnap ts-1683(33 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6005521(. تسویپ لودج  قبط   ) یزکرم زاس  هریخذ  هاگتسد  زاین  دروم  هحفص 71)مالقا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یراحتنا6004584 دض  کیلوردیه  یاهدنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 13) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یتسویپ و6005431 ینف  تاصخشم  ساسا  رب  یتسیرورت  دض  ینفد  دنب  هار  هاگتسد  کی  دیرخ 
 . رادیرخ طیارش 

هحفص 53) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجیابرذآ هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

نارهت ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 14 :: یهگآ یهگآ هرامش   ردهرامش یهگا  نیا  راشتنا  زا  سپ  زور  هس  تعاس 15  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
داتس هناماس 

جارس  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  زا  سپ  هتفه  ود  تعاس 15  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یفیک یبایزرا  مالعتسا 

6004485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 18.500.000.000  غلبم 

هناماس 2001092197000024 لایر -  نیمضت 925.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  داهج  نادیم  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت  سردآ   :: سردآ سردآ

04134449021  - 88969737-02141934 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104
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یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6004552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000138 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

هلمع یردیح  اضریلع  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   X22 لدم  32x تعرس لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
ناریدام هدنزاس  عجرم  ناریدام  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   M2794 لدم  in 27 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان  لدم 5609  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

یحتف هشیرو  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   8GB/500662-B21 لدم رورس  مر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GA-G31M-S2L لدم  INTEL رگشزادرپ اب  راگزاس  دربردام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعرب  یوضر  ناسارخ  هپس  کناب  رابنا  ات  یربراب  هنیزه  / یلصا یتناراگ  / تسویپ تاصخشم  ربارب  / یناریا / هباشماهدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هپس کناب  باسح  هرامش  روتکاف و  شیپ  هئرا  / ههامکی روتکاف  هسویت  / دوشیم هداد  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  قباطت  مدع  تروصردودشابیم 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 105105
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  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 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

6005119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  ردروکیر  رورس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000476 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جوم زیر  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  کیرتکلا  جوم  زیر  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AMA 535 لدم دنمشوه  ردروکیر  تنویا  تینوی  مرالآ  هاگتسد  الاک :  مان 

سوط کیرتکلا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تهج ، هدش باختنادک  ناریا  دنیامن  یراذگراب  هناماسردازجم  تروصب  تسویپ  مالعتسا  ساساربار  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  تسابیم  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن  طبترم  هدوب و  هناماس  هب  تاعالطا  دورو 

روپ یلع   - 07731682153

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31682153-077  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-181-SB-1401-310 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp رورس تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ردروکیر ردروکیر رورس   رورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 106106

hphp  رورس رورس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 107107

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یرتویپماک   یرتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 108108
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اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یرتویپماک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000344 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( MAX-(1855 لدم یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   P 1005 لدم  MB 1024 هظفاح اب  یبآ   in 10/1 هارمه هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 R07 2x 587498-B21 X5660 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 16 تیفرظ  BLC7000 DDR2 RAM Management لدم  DDR2 مر الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VI لدم هنایار  رواپ  هعطق  هظفحم  الاک :  مان 

نطو شیدنا  ایوپ  یدیلوت 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   GE 60 Apache/8GB+SSD/128 SSD+1TB لدم  note book هارمه هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

رتسگ موکلت  شیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  نایت  هدنزاس  عجرم  نایت  یتراجت  مان   B7119F77V14HR-2T55-N لدم  GPU هنایار رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166414  نیتم  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6004485 هاگتسد  ود  هحفص 76)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یا6004552 هنایار  هحفص 76)تاعطق  رورس  ( رورس

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

ردروکیر6005119 رورس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 76)دیرخ ،  رورس  ( رورس

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

یگمه6005686 هعلاطم و  تقد  هب  میامض   . هباشم دک  ناریا  .نیبرود  ددع  یرادهگن 25  سیورس و 
ددرگ اضما  رهم و 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6005782hp رورس هحفص 76)تاعطق  رورس  ( رورس

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

تسویپ6005842 تسیل  قبط  یرتویپماک  هحفص 76)تاعطق  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-180-SB-1401-307 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ یاهدحاو  نشیربیو  روسنس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ یزاگ یاهدحاو   یاهدحاو نشیربیو   نشیربیو روسنس   روسنس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 109109

لاتیجید لاتیجید رمیات   رمیات یایا   هشیش   هشیش امن   امن دوه   دوه یتعنص -  -  یتعنص نفنف   ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزلف نف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002125 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنمد هدننک  هضرع  عجرم   rpm 1400 روتوم رود   cm 40 زیاس  VIK-40L4S3 لدم زاف  کت  هورگ 102  یزلف  هرپ  تفه  سوکعم  اکلیا  یتعنص  نف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدنمد هدننک  هضرع  عجرم   rpm 1400 روتوم رود   cm 30 زیاس  VIK-30L4S3 لدم زاف  کت  یزلف  هرپ  تفه  سوکعم  اکلیا  یتعنص  نف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هدنمد هدننک  هضرع  عجرم   rpm 1400 روتوم رود   cm 30 زیاس  VIK-30L4T3 لدم زاف  هس  یزلف  هرپ  تفه  سوکعم  اکلیا  یتعنص  نف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدنمد هدننک  هضرع  عجرم   rpm 900 روتوم رود   cm 63 زیاس  VIT-63Z6T3 لدم زاف  هس  یا  هرا  نادند  یزلف  هرپ  تفه  سوکعم  اکلیا  یتعنص  نف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رایهم یزلف  عیانص  هدنزاس  عجرم  زسیات  یتراجت  مان   TBF-2902 لدم یا  هنیموش  راد  لرتنک  وب  روسنس  رودراهچ  نف  لاتیجید  رمیات  یا  هشیش  امن  دوه  الاک :  مان 

زربلا رایهم  یزلف  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رایهم یزلف  عیانص  هدنزاس  عجرم  زسیات  یتراجت  مان   TBF-2903 لدم یا  هنیموش  راد  لرتنک  وب  روسنس  رود  راهچ  نف  لاتیجید  رمیات  یا  هشیش  امن  دوه  الاک :  مان 

زربلا رایهم  یزلف  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زربلا رایهم  یزلف  عیانص  هدنزاس  عجرم  زسیات  یتراجت  مان   TBH-2905 لدم یفخم  راد  لرتنک  رود  راهچ  نف  یاراد  لاتیجید  رمیات  یا  هشیش  امن  دوه  الاک :  مان 

زربلا رایهم  یزلف  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 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

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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6005914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 51 هرمن هفرطود  یکیتامونپریش  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 38 هرمن هفرطود  یکیتامونپریش  -2

 38 هرمن یا  هناورپ  یکیتامونپریش  -3
لصوو عطق  یحطسروسنس  -4

AO یرس  DVP16SN11T هعسوت لوزام  -5
1101001609003084 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیلوت هدننک  هضرع  عجرم   ELECTRO PNEUMATIC VALVE یتراجت مان   L65I18I1C لدم یقرب   in 3/4 زیاس کیتامونپ  ردنلیس  هدنهد  هار  ریش  الاک :  مان 

نارداب کیلوردیه  کیتامونپ و  رادم  مزاول 
ددع 14 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یزاگ6005795 یاهدحاو  نشیربیو  روسنس  هحفص 80)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

لاتیجید6005798 رمیات  یا  هشیش  امن  دوه  یتعنص -  هحفص 80)نف  روسنس  ( روسنس

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

هناورپ6005914 یکیتامونپریش  -3 38 هرمن هفرطود  یکیتامونپریش  -2 51 هرمن هفرطود  یکیتامونپریش  -1
AO یرس  DVP16SN11T هعسوت لوزام  لصوو 5- عطق  یحطسروسنس  -4 38 هرمن یا 

هحفص 80) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

عطق عطق یحطسروسنس   یحطسروسنس -- 44  3838 هرمن هرمن یایا   هناورپ   هناورپ یکیتامونپریش   یکیتامونپریش -- 33  3838 هرمن هرمن هفرطود   هفرطود یکیتامونپریش   یکیتامونپریش -- 22   5151 هرمن هرمن هفرطود   هفرطود یکیتامونپریش   یکیتامونپریش -- 11 ناونع : : ناونع
AOAO یرس یرس   DVP16SN11TDVP16SN11T هعسوت   هعسوت لوزام   لوزام -- 55 لصوو   لصوو

11 11 1 1
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6004476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  چیئوس  سراپ   EDF یاهدیلک یکدی  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000371 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  چیئوس  سراپ   EDF یاهدیلک یکدی  مزاول  دیرخ  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هچنانچ .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  انمض  .دامرف  لصاح  سامت  یبوقعی  یاقآ  هرامش 09177126895  اب  افطل  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  مورحم  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تالماعم  هیلک  رد  روضح  زا  هام  شش  تدم  هب  دهد  فارصنا  راک  ماجنا  زا  مالعتسا  هدنرب 

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

32142312-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6004545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000293 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  ود  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط چیئوس   چیئوس سراپ   سراپ   EDFEDF  یاهدیلک یاهدیلک یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 113113
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6004573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تلوولیک  یولبات 20  فک  یاه  چیئوسورکیم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000372 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  تلوولیک  یولبات 20  فک  یاه  چیئوسورکیم  دیرخ  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هچنانچ .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  انمض  .دامرف  لصاح  سامت  یبوقعی  یاقآ  هرامش 09177126895  اب  افطل  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  مورحم  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تالماعم  هیلک  رد  روضح  زا  هام  شش  تدم  هب  دهد  فارصنا  راک  ماجنا  زا  مالعتسا  هدنرب 

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

32142312-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6004623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلوولیک تلوولیک   2020 یولبات   یولبات فکفک   یاه   یاه چیئوسورکیم   چیئوسورکیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

روتارنژ روتارنژ لزید   لزید مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 115115

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

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

زا 109 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n4mwpazrmuhyq?user=37505&ntc=6004573
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6004573?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روتارنژ لزید  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000833 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هاوگ هدننک  هضرع  عجرم   CORUS HYUNDAI سوب ینیم  تخوس  متسیس  شوگ  هس  لیئوزاگ  پمپ  الاک :  مان 

تس 6 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم  هه  گناچ  تناو  ینیم  تخوس  متسیس  لماک  شکاوه  الاک :  مان 
تسد 6 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   ZX نیباک ود  ارپاک  تناو  نیزنب  رتلیف  هعطق  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

وردوخ ناریدم  شورف  زا  سپ  تامدخ  شورف و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   X33 یرچ یراوس  هدننک  کنخ  متسیس  لماک  روتایدار  الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم  ادزم  هدنزاس  عجرم  پیت 1و2  ادزم 2  تراتسا  لماک  چیئوس  الاک :  مان 

تس 6 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 ونر مانید  یکدی  لماک  روتارنژ  الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
شیوپ هزاس  هدننک  هضرع  عجرم   mux دنمس وردوخ   LOW SPEED سکلپ یتلام  رپمآ  ولج  لماک  رگناشن  الاک :  مان 

تس 6 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

شیوپ هزاس  هدننک  هضرع  عجرم  اند  وردوخ   HIGH SPEED سکلپ یتلام   ICN1 رپمآ ولج  لماک  رگناشن  الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
شیوپ هزاس  هدننک  هضرع  عجرم  ابیت  وردوخ   HIGH SPEED سکلپ یتلام   ICN2 رپمآ ولج  لماک  رگناشن  الاک :  مان 

تس 6 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

روباشین ورشیپ  تراپ  سیفن  هدننک  هضرع  عجرم  وژپ 405  سراپ و  وژپ   xu7 لدم مانید  لماک  نک  تفس  همست  الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

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

(، ءاضما رهم و  اب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد  .تسا  حیحص  تمیق  داهنشیپ  مرف  قبط  الاکره  شرامش  دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق 

.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا 

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

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

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6004657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.ددع  تناس 3  60 لقادح قمعاب  تینوی  کر 9 هاگتسد و  10 دادعت  2960X-24PS-L وکسیس چیءوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000216 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.ددع  تناس 3  60 لقادح قمعاب  تینوی  کر 9 هاگتسد و  10 دادعت  2960X-24PS-L وکسیس چیءوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ینف  هرادا  داتزا  سپ  لیوحت.هر  ماما  هاگدورف  رد  لیوحت.یراک  زور  60 تخادرپ.یروف

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008953-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6004968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  سراف  ناتسا  –  12B تلو هدننکوسکی ی 48  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001821 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم   NPS لدم  cm 60 قمع  U 45 عافترا دم  چیئوس  هیذغت  عبنم  تنلپ  متسیس  هدننک  وسکی  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  ( 09177722686  ) روپکین سدنهم  یاقآ  اب  هژورپ  رظان  اب  طابترا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.ددع   ناریا.ددع تناس  33   تناس 6060 لقادح لقادح قمعاب   قمعاب تینوی   تینوی کرکر  99 وو   هاگتسد   هاگتسد 1010 دادعت دادعت   29602960 X-24PS-LX-24PS-L وکسیس وکسیس چیءوس   چیءوس ناونع : : ناونع 1161 16

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم سراف   سراف ناتسا   ناتسا –    1212 BB تلو   تلو   4848 هدننکوسکی  یی   هدننکوسکی متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6005023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس - rb2011uas-2hnd-in لدم ددع  کیتورکیم 1 رتور   - 12g- ccr1016 تنرتا و تیاباگیگ  تروپ  لدم 12  کیتورکیم  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاصخشم تسویپ  هب  ددع  وکسیس 1  هکبش 
1201005674000022 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ هب  ددع  وکسیس 1  هکبش  چیئوس  - rb2011uas-2hnd-in لدم ددع  کیتورکیم 1 رتور   - 12g- ccr1016 تنرتا و تیاباگیگ  تروپ  لدم 12  کیتورکیم  رتور  - 

تاصخشم
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  3 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  تسویپ  گرب  ساسا  رب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  تسویپ 

ناجریس یرادرهش  رابنا  لیوحت 
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  هیلخت  یریگراب و  لمح و  هنیزه 

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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 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

6005276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس چیئوس - - rb20 1 1uas -2hnd- inrb20 1 1uas -2hnd- in لدم   لدم ددع   ددع 11 کیتورکیم   کیتورکیم رتور   رتور  -  - 1212 g-  ccr10 16g-  ccr10 16 وو   تنرتا   تنرتا تیاباگیگ   تیاباگیگ تروپ   تروپ   1212 لدم   لدم کیتورکیم   کیتورکیم رتور   رتور ناونع : : ناونع
تاصخشم تاصخشم تسویپ   تسویپ هبهب   ددع   ددع   11 وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش

1 181 18

زاساوه زاساوه جیکپ   جیکپ هبهب   طوبرم   طوبرم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قبط  زاساوه  جیکپ  هب  طوبرم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004918 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

CHAMPION هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CHAMPION یتراجت مان   R70 A یتعنص اوه  روسرپمک  یا  هشیش  سالگ  تیاس  الاک :  مان 
رتسگ دنورا  کاپ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یشیورد سابع  هدننک  هضرع  عجرم   Dongfeng T375 نویماک روتوم  هناورپ  همست  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   WIKA یتراجت مان   SERIES 360 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   BECK یتراجت مان   DPS930.83 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   BECK یتراجت مان   DPS930.86 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رتسگ هنوم  هدننک  هضرع  عجرم   LONG TERM یتراجت مان   BITZER لدم یتعنص  هناخدرس  نغور  هدننکادج  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   INCOS لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   DBK لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یلونرب هدننک  هضرع  عجرم   SUPCO یتراجت مان  زاساوه  هاگتسد  دربراک   in 5/8 سالگ تیاس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

لزان ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   KIRLOSKAR PNEUMATIC CO LTD هدنزاس عجرم   KCX6 لدم ینوتسیپ  روسرپمک  هعطق  سالگ  تیاس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

.تسا هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دنوشیم  لاطبا  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .دوش  هئارا  تسویپ  یاضاقت  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  یهاوگ  هئارا.دشابیم  اضاقت 0110534  هرامش 

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

83768037-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6005759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002127 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SOLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   SOLAR یتراجت مان   MD1-CU لدم یکیرتکلا  راشف  فالتخا  چیئوس  الاک :  مان 

ماس راک  بسک و  ناشیدناون 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/30 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 

034177102

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

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

تسویپ6004476 قبط  چیئوس  سراپ   EDF یاهدیلک یکدی  مزاول  هحفص 82)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

هحفص 82)چیئوس6004545 چیئوس  ( چیئوس

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

تلوولیک6004573 یولبات 20  فک  یاه  چیئوسورکیم  هحفص 82)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

روتارنژ6004623 لزید  هحفص 82)مزاول  چیئوس  ( چیئوس

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

مالعتسا6004651 تسویپ  رد  دیرخ  لماک  تاصخشم  کیت  هحفص 33)ورکیم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تناس 60046573 60 لقادح قمعاب  تینوی  کر 9 هاگتسد و  10 دادعت  2960X-24PS-L وکسیس چیءوس 
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.ددع 

هحفص 82) چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6004667 تروپ و4 2 چوس روتینام  هحفص 33)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یکیرتکلا یکیرتکلا راشف   راشف فالتخا   فالتخا چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 109 ھحفص 89 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dydcp7dnfntec?user=37505&ntc=6005759
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6005759?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6004681HDMI هحفص 33)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6004698Feb رازفا تخس  هاگتسد  کی  هحفص 33)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6004968 قباطم  سراف  ناتسا  –  12B تلو هدننکوسکی ی 48  متسیس  هحفص 82)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

ددع6005023 کیتورکیم 1 رتور   - 12g- ccr1016 تنرتا و تیاباگیگ  تروپ  لدم 12  کیتورکیم  رتور 
تاصخشم تسویپ  هب  ددع  وکسیس 1  هکبش  چیئوس  - rb2011uas-2hnd-in لدم

هحفص 82) چیئوس  ( چیئوس

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

دک6005145 ناریا  قباطم  هدش و  تسویپ  ینف  تاصخشماب  هکبش  چیئوس  هاگتسد  دیرخ 10 
یتساوخرد

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6005200E1 لاقتنا تهج   FAT-50C1D لدم  Fatech دنرب تنرتا  رتسب  یور   TCP/IP هب  E1 لدبم
تنرتا رتسب  قیرط  زا 

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاساوه6005276 جیکپ  هب  طوبرم  هحفص 82)تاعطق  چیئوس  ( چیئوس

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

یکیرتکلا6005759 راشف  فالتخا  هحفص 82)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

دک6005838 ناریا  اب  قباطم  هدش و  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  هکبش  چیئوس  هاگتسد  دیرخ 10 
یتساوخرد

هحفص 33) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6005901  C9200L-48P-4G-A لدم هحفص 33)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6005505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا - تسویپ تاصخشم  اب   core switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000220 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09123267485  - یقلاخ سدنهم  - ههام تخادرپ 2  - لحم رد  لیوحت   - یناریا طقف  - هنومن دکناریا  - تسویپ ینف  تاصخشم  اب  core switch :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تروپ6004667 تروپ و4 2 چوس روتینام  هحفص 33)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6004681HDMI هحفص 33)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یناریا6005505 - تسویپ تاصخشم  اب   core switch(91 هحفص چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یناریا یناریا -- تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب     core switchcore switch ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6004635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شواک تالوصحم  زا  تسویپ  لیاف  قبط  یتوص  راتسرپ  راضحا  یزکرم  هاگتسد  ددع و  رامیب 37  تخت  یالاب  راتسرپ  راضحا  لناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت عناص 

1101094897002622 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  نارهت  عناص  شواک  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  نارهت  عناص  شواک  یتراجت  مان   GOOYA 706 لدم یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 
نارهت عناص  شواک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 38 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شواک شواک تالوصحم   تالوصحم زازا   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یتوص   یتوص راتسرپ   راتسرپ راضحا   راضحا یزکرم   یزکرم هاگتسد   هاگتسد وو   ددع   ددع رامیب  3737   رامیب تخت   تخت یالاب   یالاب راتسرپ   راتسرپ راضحا   راضحا لناپ   لناپ ناونع : : ناونع
نارهت نارهت عناص   عناص

122122

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

6004648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناش 0 خر سانشراک  نادهاز .  قرش  تلو  ولیک  تسپ 63/230  ثادحا  هژورپ  ییانشور  تازیهجت  دیرخ  صوصخ  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
31137377

1101001503000408 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SACHTLER یتراجت مان   S322H لدم ییانشور  تازیهجت  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نمض رد  دشاب  یم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  یمازلا  تاکرادت  هناماس  رد  تمیق  زیلانآ  داهنشیپ و  یرازگراب   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا هباشم  دک  ناریا 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجورب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6004786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 3  هب  کاواک  هشیگ  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092762000013 زاین :  هرامش 

درجورب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینیئار دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   AKG یتراجت مان   CS5 لدم یتوص  متسیس  نوفورکیم  الاک :  مان 

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

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916653174 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  یخرسلگ  نابایخ  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42624011-066  ، 42624010-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42611500-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلو تلو ولیک   ولیک   63/23063/230 تسپ   تسپ ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ییانشور   ییانشور تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

ددع ددع دادعت  33   دادعت هبهب   کاواک   کاواک هشیگ   هشیگ یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 124124

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

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

زا 109 ھحفص 93 
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یمزراوخ هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6005329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت نایرهاط  یاقآ  سامت 09124067033 هرامشاب  رتشیب  تاعالطا  تهج.دوش  لاسرا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیریگب

1101092990000026 زاین :  هرامش 
یمزراوخ هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یدارم نیرسن  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  دروکانیاد  یتراجت  مان   PM 600 لدم یتوص  متسیس  رسکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  نایرهاط  یاقآ  سامت 09124067033 هرامشاب  رتشیب  تاعالطا  تهج.دوش  لاسرا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3197937551 یتسپ :  دک  یمزراوخ ،  هاگشناد  - یمزراوخ راولب  - کراصح نادیم   - زربلا ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4579600-0263  ، 34579600-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34552499-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6005408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  تلوولیک  یوقراشف 230  رتمزاف  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000313 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ دیمع  هدنزاس  عجرم   AMID یتراجت مان   Am115 لدم راخ  چرپ 10  یور  بصن  تیلباق  اب  یرون  یتوص و  رگناشن  یاراد   KV 230 یوق راشف  رتمزاف  الاک :  مان 

زادرپ ایوپ  دیمع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زادرپ 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/19 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتوص یتوص متسیس   متسیس رسکیم   رسکیم ناونع : : ناونع 125125

تلوولیک تلوولیک   230230 یوقراشف   یوقراشف رتمزاف   رتمزاف هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

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

قبط6004635 یتوص  راتسرپ  راضحا  یزکرم  هاگتسد  ددع و  رامیب 37  تخت  یالاب  راتسرپ  راضحا  لناپ 
نارهت عناص  شواک  تالوصحم  زا  تسویپ  لیاف 

هحفص 91) توص  ( توص

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

تلو6004648 ولیک  تسپ 63/230  ثادحا  هژورپ  ییانشور  تازیهجت  هحفص 91)دیرخ  توص  ( توص

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

ددع6004786 دادعت 3  هب  کاواک  هشیگ  یتوص  هحفص 91)متسیس  توص  ( توص

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

یتوص6005329 متسیس  هحفص 91)رسکیم  توص  ( توص

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

تلوولیک6005408 یوقراشف 230  رتمزاف  هاگتسد  ود  هحفص 91)دیرخ  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6004486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم هداد  تدوع  تروصنیا  ریغرد  دشاب  تاحیضوت  قبط  تاقلعتم  مامت  روتینام و  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002953 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   GIGA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  سکف و  رادیرخ  یارب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک تلاصا  بسچرب  دشابیم 5 - هام  هس  تخادرپ   - دشاب 4 صلاخ  تروص  هبو  تایلام  باستحا 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36225749-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم مامت   مامت وو   روتینام   روتینام وو   سیک   سیک 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 :
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تفریج 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 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

6004605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هنایار و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090918000154 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
.تسا هدش  دیق  تسویپ  لیاف  رد  - 

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

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

.تفریج هاگشناد  رد  لیوحت  دعب  یراک  زور  تخادرپ 15  روتکاف  هئارا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7867155311 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  هداج  رتمولیک 8  تفریج - تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41233000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43347065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب نارهت  هبعش 22  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6004901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت  هرامش  هباشم 09123076406  دک  ناریا  / ناریدلگ تنامض  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Gplus GDM 225 LN اب ای  Gplus GDM 22JN روتینام : 

1101090695000015 زاین :  هرامش 
نارهت ود  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

سامت  هرامش  هباشم 09123076406  دک  ناریا  / ناریدلگ تنامض  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Gplus GDM 225 LN اب ای  Gplus GDM 22JN روتینام : 

1586867611 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  هچوک 8  یناهارف  ماقم  مئاق  نابایخ  یرهطم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77484511-021  ، 88540791-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88731775-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 128128

E2250TE2250T لدم   لدم   inin   2 1/52 1/5 زیاس   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یریس هقطنم  رد  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 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6004922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LS22 A330 VH-M لدم چنیا  گنوسماس 22  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094077000196 زاین :  هرامش 

یریس هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   LS22F355HNMCHD لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

یریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب تسویپ  کرادم  اب  قباطم  رادقم  دادعت و  حرش -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا 

 . دنروآ لمعب  مزال  یاه  یگنهامه  یزودلد  سدنهم  یاقآ  بانج   09300930167 هارمه :  هرامش  اب  تاماهبا  عفر  تهج 

دک کالپ 12 ،  دازکاخ  خ  جروت -  نابایخ   - سردم دیهش  عطاقت  هب  هدیسرن  لالب  دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943 یتسپ : 

23940261-021  ، 23380011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23382188-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یسرزاب  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 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

6004997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LS22  A330 VH-MLS22  A330 VH-M  لدم لدم چنیا   چنیا   2222 گنوسماس   گنوسماس روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 130130

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددرگ لیمکت  امتح  یتسویپ  مرف  ناتسا -  لک  یسرزاب  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000479000002 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یسرزاب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   GB 12 تیفرظ  GEFORCE RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC لدم هنایار  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت 
ددع 7 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
HP یتراجت مان  لدم 5550  یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP 242 P لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
ینایجاح نامحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   X100 لدم هنایار  رتیار  ید  یس  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
یمتسر وهاش  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 2/8 شزادرپ تعرس   LGA TARY لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA یتراجت مان   MAK 57157RF لدم میس  یب  سوام  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 7 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

یرادمان یلعدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  اتیداس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SADATA یتراجت مان   SC108 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX یتراجت مان   ddr4 bus 2400 لدم  GB 4 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یتساوخرد  یالاک  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  هدوزفا  شزرا  یهاوگ 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  لحم و  رد  لیوحت 
ددرگ لیمکت  امتح  لک  یسرزاب  نیا  طسوت  هدش  میظنت  یتسویپ  مرف 

 . دنشاب یم  تیولا  رد  یناتسا  ناگدننک  نیمات 

5715833111 یتسپ :  دک  قرب ،  سنارت  شبن  نکسم  کناب  یاه  نامتراپا  یوربور  اروش  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33434297-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33467612-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام لاتف  هاگتسد  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000338 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   mm 215 زیاس یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 

لور 1000 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیماتددرگ  تسویپروتکاف  شیپ  لماک  تاصخشمابددع  100 دادعت (F4(FHR240 گنیروتینام لاتفذغاک  رظندم  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام 4 تخادرپ هدنشورفاب  لاسرا  هنیزه  دشاب  IRC دکو تلاصا  بسچرب  یارادالاکو  IMED یاراد

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6005425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  یتایح - مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000153 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
درخ فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   BCI یتراجت مان   ADVISOR لدم یکشزپ  لباترپ  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام یبتک  دهعت  ناتسرامیب  یارب  هدوب و  یمازلا  یتسویپ  کرادم  تامازلاو  روتکافشیپ  دمیا - یراذگراب  هباشمدک -  ناریا  یتایح - مئالع  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ینف 04132390163  سانشراکداتابدیرخ  دوب  هدنرب  هدهعب  ناتسرامیب  لیوحت  لقنو  لمح  هنیزهو  هدوبنرودقم 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 132132

هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا یتایح - - یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 133133

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

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

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

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

6005449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک و لیوحت  زا  سپ  هتفه  کی  باسح  هیوست.دشاب  ولق  امتح 2  هاگتسد  .یناریا  سنج  دیرخ  مازلا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لمح  هیارک.روتکاف 

1101092731000010 زاین :  هرامش 
زیر ین  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-M301 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هیارک.روتکاف الاک و  لیوحت  زا  سپ  هتفه  کی  باسح  هیوست.دشاب  ولق  امتح 2  هاگتسد  .یناریا  سنج  دیرخ  مازلا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لمح 

7491676398 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  سراف -  جیلخ  نابایخ  تشدرز -  دیهشراولب  زیر - ین  زیر ،  ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53830380-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53828001-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ روتینام   روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6005462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف قاصلا  لیمکت و  / تسویپدادرارق لیاف و  تاصخشم  قباطم  هیاپ  اب  یناریا  ولقود  پورپ  اب  گنیروتینام  لاتف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا دمیآ  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ههامود تخادرپ  / یمازلا

1101050270000094 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-M301 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ تخادرپ // یمازلا یمازلا مرف   مرف قاصلا   قاصلا وو   لیمکت   لیمکت // تسویپدادرارق تسویپدادرارق وو   لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هیاپ   هیاپ اباب   یناریا   یناریا ولقود   ولقود پورپ   پورپ اباب   گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا دمیآ   دمیآ // هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه // ههامود ههامود
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 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

6005534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه / ههام ود  تخادرپ  / یمازلا هطوبرم  مرف  لیمکت  تسویپ  لیاف  قباطم  یلارت  اب  هارمه  یناریا  یزیمور  لباترپ و  بای  نینج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا دمیآ  کرادم  / هدنشورف اب  لمح 

1101050270000095 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   HUNTLEIGH HEALTHCARE LTD هدنزاس عجرم   SONICAID یتراجت مان   SR3 لدم لباترپ  بای  نینج  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
بطداریه نارگشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 

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

هدنزاس روشک   HUNTLEIGH HEALTHCARE LTD هدنزاس عجرم   SONICAID یتراجت مان   MD200 لدم یزیمور  بای  نینج  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
بطداریه نارگشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلارت یلارت اباب   هارمه   هارمه یناریا   یناریا یزیمور   یزیمور وو   لباترپ   لباترپ بای   بای نینج   نینج ناونع : : ناونع 136136
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وراد اذغ 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 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد اذغ و  نامزاس   Gpluse GDM-225LN روتینام هاگتسد   30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000152 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراددوخ هباشم  یالاک  تمیق  داهنشیپ  زا  ددرگ و  یراذگ  تمیق  تاصخشم  نیمه  اب  دنرب  نیمه  طقف  تسا ، هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا دیرخ  زا  سپ  تعاس ) رثکادح 48   ) الاک لیوحت  .دامن  یراذگراب  روتکاف  شیپ  امتح  نفلت 09198616168 و 09121943345 .  ، دامرف

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6005889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000186 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245JN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپامتح  یراذگ  تمیق  زا  لبقافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313798999 یتسپ :  دک  بالقنا ،  هاگشزرو  یوربور   - نازایناجراولب روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وراد وراد وو   اذغ   اذغ نامزاس   نامزاس   Gpluse Gpluse GDM-225LNGDM-225LN  روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد   3030 ناونع : : ناونع 137137

سالپ سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 138138
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم6004486 مامت  روتینام و  هحفص 95)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

یا6004552 هنایار  هحفص 76)تاعطق  رورس  ( رورس

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

روتینام6004605 هحفص 95)هنایار و  روتینام  ( روتینام

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

تروپ6004667 تروپ و4 2 چوس روتینام  هحفص 33)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6004901E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED هحفص 95)روتینام روتینام  ( روتینام

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

6004922LS22 A330 VH-M لدم چنیا  گنوسماس 22  هحفص 95)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

کر6004946 24 روتینام هاگتسد  4 سا یپ  وی  هاگتسد   4 لسکیپاگم 5 نیبرود 48 لسکیپاگم 8 نیبرود 12
دراه هاگتسد   4

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرتویپماک6004997 تازیهجت  هحفص 95)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6005013 لاتف  هاگتسد  هحفص 95)ذغاک  روتینام  ( روتینام

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

هباشمدک6005425 ناریا  یتایح - مئالع  هحفص 95)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ6005449 روتینام  لاتف  هاگتسد  هحفص 95)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

لیاف و6005462 تاصخشم  قباطم  هیاپ  اب  یناریا  ولقود  پورپ  اب  گنیروتینام  لاتف 
دمیآ / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ههامود تخادرپ  / یمازلا مرف  قاصلا  لیمکت و  / تسویپدادرارق

یمازلا

هحفص 95) روتینام  ( روتینام

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

یلارت6005534 اب  هارمه  یناریا  یزیمور  لباترپ و  بای  هحفص 95)نینج  روتینام  ( روتینام

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

وراد6005851 اذغ و  نامزاس   Gpluse GDM-225LN روتینام هاگتسد  هحفص 95)30  روتینام  ( روتینام

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

سالپ6005889 یج  هحفص 95)روتینام  روتینام  ( روتینام

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

کراپ6004699 یرایهد و  نامتخاس  ناوخ و  کالپ  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 59)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلوب6005397 هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 216  یزادناراب ) لمح و  یریگراب  لیوحت  دیرخ و 
..و ( Bullet)

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6005541 نیبرود  تازیهجت  هعسوت ی  یرادهگن و  سیورس ، تاریمعت ، ماجنا  تامدخ  هحفص 59)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تهج6005847 افطل ، فالک ( ) 4  ) لباک 4*6 هاگتسد و  کی   NVR هاگتسد و هتسبرادم 13  نیبرود 
( دوش هعجارم  تسویپ  هب  رتشب  تاعالطا 

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6005932 ( هتسبرادم یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  یشک و  لباک   ) ویسپ یاهراک  هحفص 59)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها قرب  یورین  عیزوت  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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6004974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیکرتشم تامدخ  رب  تراظن  هناماس  لوژام  ای  رازفا  مرن  اب  نیکرتشم  یاهسناژآ  رب  تراظن  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004072000446 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

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

تامدخ رب  تراظن  هناماس  یاراد  تسیاب  یم  هدنهدداهنشیپ  نمض  رد  تسا  یمازلا  یژرنا  یزاس  هنیهب  ای  عیزوت  هتشر  هرواشم  هبتر  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب بصن ) هدامآ   ) نیکرتشم

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 ،  شبن  هاگشناد -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137340-054  ، 31137348-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31137050-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم تامدخ   تامدخ ربرب   تراظن   تراظن هناماس   هناماس لوژام   لوژام ایای   رازفا   رازفا مرن   مرن اباب   نیکرتشم   نیکرتشم یاهسناژآ   یاهسناژآ ربرب   تراظن   تراظن هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  رب  تراظن  یاروش   :: 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

6005318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنوماید یناریا  ماخ  ید  یو  ید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030332000014 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  رب  تراظن  یاروش  هدننک :  رازگرب 
یناریا دنوماید  ماخ  ید  یو  ید  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  3,000 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنوماید کرام  طقف  یناریا  ماخ  ید  یو  ید   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  کالپ 2 ،  نیبم .  نابایخ  رح  نادیم  هب  هدیسرن  قباس .  یمالسا  یاروش  سلجم  زادعب  ینیمخ .  ماما  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1317644761 : 

66463026-021  ، 64040-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66407959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنوماید دنوماید یناریا   یناریا ماخ   ماخ یدید   یویو   یدید   ناونع : : ناونع 140140

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بعش و بایغ  روضح و  هاگتسد  یرازفا 574  تخس  یرازفا و  مرن  هعسوت  یرادهگن و  ریمعت ، سیورس ، ینابیتشپ ، تنامض ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نواعت هعسوت  کناب  بعش  تارادا 

1101001031000277 زاین :  هرامش 
نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هاگتسد 574 دادعت : 

1402/01/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم یرازگراب  تمیق و  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ ،  رد  جردنم  تامدخ  حرش  تامازلا و  قیقد  هعلاطم  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کناب  هدهع  هب  هدنرب  مالعا  ناگدننک و  تکرش  ینف  یسررب  .دنیامن  مادقا  هناماس  رد  مزال  تادنتسم  و 

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

61032999-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بایغ بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد یرازفا  574574   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت سیورس ، ، سیورس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تنامض ، ، تنامض ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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انزا ناتسرهش  (ع ) یلع ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6005900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف و شیپ  یراذگراب  / ههام تخادرپ 1 / هطوبرم رازفا  مرن  هارمه  هب   MB-918 لدم مجنپ  دعب  دنرب  بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  کرادم 

1101091136000040 زاین :  هرامش 
انزا یلع ع  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مجنپ دعب  یاه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  مجنپ  دعب  یتراجت  مان   MB-908 لدم یتراک  دک و  یتشگنا و  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یمازلا کرادم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  / ههام تخادرپ 1 / هطوبرم رازفا  مرن  هارمه  هب   MB-918 لدم مجنپ  دعب  دنرب  بایغ  روضح و  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

6871831133 یتسپ :  دک  ع ، )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  ماما  یوک  انزا  انزا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43428863-066  ، 43421993-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43421997-066 :: 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

لرتنک6004597 قاتا  رد  نیبرود  ریواصت  نامز  مه  ای  ددجم  هریخذ  متسیس  هحفص 14)نیمات  نیبرود  ( نیبرود

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

6004770( هدش تسویپ  تاصخشم  قبط  ) .....و هحفص 14)لاوریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سراپ6004816 طابترا  اریو  تکرش  یدیدمت  یتنرتنیا -  هربراک  شیوداپ 10  سوریو  یتنآ  سنسیال 
ایوپ

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رب6004974 تراظن  هناماس  لوژام  ای  رازفا  مرن  اب  نیکرتشم  یاهسناژآ  رب  تراظن  هرواشم  تامدخ 
نیکرتشم تامدخ 

هحفص 105) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

دنوماید6005318 یناریا  ماخ  ید  یو  هحفص 105)ید  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

سالپ6005365 هربراک  مور 400  یاکسا  هحفص 14)نشیکیلپا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

وو روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب // ههام ههام 11 تخادرپ   تخادرپ // هطوبرم هطوبرم رازفا   رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب     MB-918MB-918 لدم   لدم مجنپ   مجنپ دعب   دعب دنرب   دنرب بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا کرادم   کرادم

142142

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

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

زا 109 ھحفص 108 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/62ugzdjane4l4?user=37505&ntc=6005900
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6005900?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتید6005401 لاقتنا  یارب  ،  WIRELESS تروص هب  یتارباخم  تاطابترا  یرادهگن  ینف و  ینابیتشپ 
قطانم شرورپ و  شزومآ و  یلصا  نامتخاس  نیب 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدش6005694 هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ددع  اریو 1  نیسکا  شزومآ  تیریدم  یرازفا  مرن  هناماس 
تسا

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا 6005804574 تخس  یرازفا و  مرن  هعسوت  یرادهگن و  ریمعت ، سیورس ، ینابیتشپ ، تنامض ،
بایغ روضح و  هاگتسد 

هحفص 105) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تخادرپ6005900 / هطوبرم رازفا  مرن  هارمه  هب   MB-918 لدم مجنپ  دعب  دنرب  بایغ  روضح و  هاگتسد 
دشابیم یمازلا  کرادم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  / ههام 1

هحفص 105) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبونج ناسارخ  شرورپ  شزومآ 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 11 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوسپا روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000159000020 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراف نارگ  میسرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON یتراجت مان   EB لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  رادیرخ  طیارش  الاک و  تاصخشم  عون و  زا  عالطا  تهج  افطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717853581 یتسپ :  دک  یرادهب ،  هارراهچ  ملعم  نابایخ  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424723-056  ، 32424724-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424724-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نوسپا6005082 روتکژورپ  هحفص 109)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

نوسپا نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 143143

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

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

زا 109 ھحفص 109 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mcuknzhrnuwgv?user=37505&ntc=6005082
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6005082?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 4 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 5 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 7 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 14 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 4 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 10 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 32 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 10 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 2 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 8 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "led wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ال ای دی وال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تردد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیجینگ" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پهباد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حریق" (تعداد 11 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "خانه هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین" (تعداد 13 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دی وی آر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ذخیره ساز" (تعداد 9 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ساختمان هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "رکوردر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سرور" (تعداد 6 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوئیچ" (تعداد 17 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوییچ" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "صوت" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مانیتور" (تعداد 15 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مداربسته" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفون کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفن کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مونیتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 10 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پروژکتور" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئووال" (تعداد 0 آگهی)

