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

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 رذآ   رذآ   2 12 1 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   185,930هکس , 000185,930 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   372رالد , 100372 , تاراما100 تاراما مهرد   102مهرد ,400102 ,400

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   181هکس , 950 , 000181 , 950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس255,900255,900رالد سیئوس کنارف   405,600405,600کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,114هکس 000 , 0001 14, 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع277,700277,700رالد ناتسبرع لایر   100لایر ,730100 ,730

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 84,000هکس , 00084,000 , وروی000 398وروی ,050398 ژورن050, ژورن نورک   37,90037,900نورک

رایع رایع   1818 یالط   16یالط ,627, 00016 ,627, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ465,080465,080دنوپ نپاژ نینی   دصکی   276دصکی , 160276 , 160

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 140140))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 25  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 36

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

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 9  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 16  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 75

( 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 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( 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  • 88

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( 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 21  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 4  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 12  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 6  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 8  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 9  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131
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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 15  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 135

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنزاش یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

157-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یاهزورهرامش زا  ریغ  هب  خروم 1401/09/30  ات  خیرات 1401/09/21  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
لیطعت

arpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تخاس  ریز  هعسوت  تشادهگن و  تاعطق ،  نیمات  اب  یرازفا  تخس  یاهمتسیس  تشادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ،  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  تخادرپ  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب

نفلت دروآرب  اهنامیپ و  روما  رتفد  دنزاش -  یمیشورتپ  عمتجم  درجورب -  هداج  رتمولیک 22  کارا - یناشن  هب  اضاقت  مرف  لیمکت  کرادم و  لیوحت   :: سردآ سردآ
63-08632633165

95-08632633180 :: 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

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

یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

igmc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038247 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  هکبش  هداد و  زکرم  ینابیتشپ  تیریدم و  یربهار ، تازیهجت ، ریمعت  یرادهگن و  سیورس ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  3.500.000.000 هصقانم : رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( داتس  ) تلود یکورینکلا  تاکرادت  هناماس  دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

تخاس تخاس ریز   ریز هعسوت   هعسوت وو   تشادهگن   تشادهگن تاعطق ،  ،  تاعطق نیمات   نیمات اباب   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یاهمتسیس   یاهمتسیس تشادهگن   تشادهگن وو   ریمعت   ریمعت ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
هکبش هکبش

11

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف هکبش   هکبش وو   هداد   هداد زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تیریدم   تیریدم یربهار ، ، یربهار تازیهجت ، ، تازیهجت ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 22
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تلم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/152 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6038504 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک   سار   - 1401/09/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن و  یتناراگ  هارمه  هب   IP Telephony متسیس تازیهجتو  سنسیال  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/500/000/000 نیمضت :  j :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

اهدادرارق تالماعم و  دحاو  مشش -  هقبط  هرامش 380  نامتخاس  تفن  ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

64821180-64821050  : :: 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

ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود یمومع  ناوخارف  یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40-20-1400 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:00هرامش ات  رثکادح   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نوراک  :: عبنم تعاس 13:00عبنم ات  رثکادح   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزومآ الاک و  نیمات  هارمه  هب  تینما  تایلمع  زکرم  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  نهآ  هار  یادهش  نامتخاس  ماجنا  لحم  هدوب و  هام  هدزاود 127 )  ) دادرارق تدم  : دادرارق ماجنا  لحم  تدم و  - 

تدم یارب  هدوب و  رابتعا  هام  هس  یاراد  تسیاب  یم  روکذم  همانتنامض  هدوب و  لایر  ( 1.900.000.000  ) غلبم هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  هنیمز  رد  هبتر 2  کیتامروفنا  یلاع  یلاع  یراروش  همانیهاوگ  هئارا  .دشاب - دیدمت  لباق  زین  هام  هس 

هزوح رد  هدیسر  مامتا  هب  هژورپ  ود  لقادح  ندوب  اراد  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت و  ترازو  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هداد و  هکبش  روشک و 
تسیمازلا همان  تیاضر  هئارا  اب  تینما  تایلمع  زکرم  رارقتسا 

نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  هارگرزب  یادتبا  - نیتناژرآ نادیم  نارهت -  : یناشن  :: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

IP TelephonyIP Telephony متسیس   متسیس تازیهجتو   تازیهجتو سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

شزومآ شزومآ وو   الاک   الاک نیمات   نیمات هارمه   هارمه هبهب   تینما   تینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 44
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001123000052 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039624 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: هصقانم رد  تکرش  تهج  مزال  طیارش  * یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یعامتجا  هافر  راک و  ، نواعت هرادا  زا  ینمیا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد  - 

یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  هبتر 7 ) لقادح  یمومع و  تیلاعف  دک  اب   ) یراکنامیپ ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد  - 
ناسارخ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا تخس  رازفا و  مرن  هب  طوبرم  روما  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,435,086,997 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1404/04/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قرب تکرش  تسار - تمس  زیدناش - هداج  هب  هدیسرن  دابآ - لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم -  ، • 9189141815 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناسارخ یا  هقطنم 

:: 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

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

یمومع هصقانم  لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   همانهرامش یفرعم  هئارا  یازا  رد  مود  تبون  یهگآ  جرد  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تکرش

مج ماج   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  جرد  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لحم  رد  کیفناک  بصن و  هارمه  هب  لایرتم  هیلک  اب  رلرتنکوکسیس  دنرب Cisco و   Outdoor یاف یاو  تازیهجت  - 

 MILLAD 3988 - 
( دیدجت  ) NEC industrial monitor - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.MPC.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

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

تکرش تکرش یاهرازفا   یاهرازفا تخس   تخس وو   اهرازفا   اهرازفا مرن   مرن یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 55

MILLAD 3988 MILLAD 3988 -- لحم   - - لحم ردرد   کیفناک   کیفناک وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   لایرتم   لایرتم هیلک   هیلک اباب   رلرتنکوکسیس   رلرتنکوکسیس وو     OutdoorOutdoor  یاف یاف یاو   یاو تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
NEC industrial monitorNEC industrial monitor

66
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/11/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038131 :: هرازه هرازه :: 1402/01/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتاربیلاک  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 15.081.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ویسیمک هناخریبد  فکمه  هقبط  تیریدم  نامتخاس  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک  یتعنص  هیحان  زاوها   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم هبنشکیعبنم زور   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس قطانم و  رد  گنیچپسید  هناماس  ینابیتشپو  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   900/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

گنیچپسید حرط  هدراهچ  هقبط  باداش  نابایخ  شبن  نادنمرنه  کراپ  یوربور  رهشناریا  نابایخ  دنز -  ناخمیرک  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

مان 88969737-85193768 تبث  رتفد  :: 84121178و 0211456  نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتاربیلاک روتاربیلاک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 77

داتس داتس وو   قطانم   قطانم ردرد   گنیچپسید   گنیچپسید هناماس   هناماس ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 88
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092179000449 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P09/0142400034-90-40 یاضاقت هب   OIL CONTENT IN WATER MONITOR دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

شیالاپ تکرش  الاک  هرادا  هاگشیالاپ - یلصا  هزاورد  بنج  دور -  ـد  نورا هی  ـ شاح نادابآ -  ، 6316578954 یتسپ :  دک  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-53229815 ربامن ربامن :  هرامش  نفلت 53183781-061 و  نادابآ  تفن 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تلهمهرامش یرادا  تعاس  نایاپ  ات  لوا  تبون  یهگآ  رشن  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
دانسا تفایرد 

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

6039748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داهنشیپ 1401/10/07 هئارا  نابیتشپ - هداد  زکرم  هیوهت  متسیس  هارمه  هب  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یادنا ، هار  بصن و  نیمات ، یحارط ، هرامش 126707 -

هدیازم :
عقاو یصلاخان  هب  هتشغآ  روترونک  بوطرم ) رابغ   ) نجل نت  دودح 200.000  نویسارمولگآ و  بوطرم ) رابغ   ) نجل نت  نویلیم  کی  دودح  شورف  - K401/07 هرامش

داهنشیپ 1401/09/20 هئارا  یسانشاوه - تیاس  رد 
ییاشگزاب 1401/10/04 داهنشیپ 1401/10/03 - هئارا  دنلب -  هروک  هتمرس  فیدر  هس  دیرخ  هرامش 140007744 -

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: esfahansteel.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OIL CONTENT IN WATER MONITOROIL CONTENT IN WATER MONITOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

متسیس متسیس هارمه   هارمه هبهب   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یادنا ، ، یادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050288000130 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039356 :: هرازه هرازه :: 1401/10/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنس  اتید  یدنب و ...  رکیپ  یزادنا ، هار  زیهجت و  نیمات ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رتنس اتید  یدنب و ...  رکیپ  یزادنا ، هار  زیهجت و  نیمات ، دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,400,000,000 نیمضت :  غلبم 

باسح هرامش  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  همان  تنامض  لصا  فلا ) تکاپ  افرص   ) لیوحت هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
ریبد زاگرف - هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف - سردآ  هب  هبنشجنپ  زور  خروم 08/10/1401  تعاس 13:30  یرادا  تقو  نایاپ  ات   100823004139

یراذگراب ناریا ) داتس   ( تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ب و ج  فلا - تاکاپ  نامز  مه  دنیامن و  مادقا  کی  یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخ 
.دنیامن 

15:00 تعاس : 1402/01/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سیدرف یزکرم  یرادرهش  هناخ  ریبد  زاگرف - هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف -  ، 3166753137 یتسپ :  دک  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنس رتنس اتید   اتید وو ...  ...  یدنب   یدنب رکیپ   رکیپ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   زیهجت   زیهجت نیمات ، ، نیمات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

هچراپکی یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092416000073 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنش  جنپ  زور  تعاس 18:30   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-parsian.ir :: عبنم خیراتعبنم هبنش  جنپ  زور  تعاس 18:30   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039662 :: هرازه هرازه یناگرزابدکدک   ینف  هتیمک  هب  یفیک  یبایزرا  دانسا  لاسرا  ییاشگزاب و   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
فلا و تکاپ  ییاشگزاب  نامز  خیرات 1401/10/22 -  هبنش  جنپ  زور  تعاس 19:00 

خیرات تعاس 10  تکاپ ج : ییاشگزاب  نامز  خروم 1401/11/10 -  تعاس 10  ب :
1401/12/15

هکبش تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 277.000.000.000 

نیمضت 11.540.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر

سراف ناتسا  : سردآ هب  فلا  یاه  تکاپ  هیارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
یلا 36 نفلت 07152724134   7449184831: یتسپ دک  نایسراپ -  زاگ  شیالاپ  تکرش  رهم -  ناتسرهش 

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005315000080 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039682 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفایرد لابق  رد  تخادرپ  شیپ  دصرد  نازیم 20  هب  هصقانم  نیا  هب  یزادنا ) هار  بصن و  هارمه  هب  ) لیبدرا یرادرهش  هداد  زکرم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش  دهاوخ  تخادرپ  یکناب  همان  تنامض 

لیبدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یزادنا ) هار  بصن و  هارمه  هب  ) لیبدرا یرادرهش  هداد  زکرم  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

42,400,000,000 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,120,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:10 تعاس : 1402/01/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا یرادرهش  نامتخاس  ریت  یس  نابایخ  لیبدرا   ، 5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

هداد هداد زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  لوا  پاچ  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/09/28 هبنشود  زور   13:30

ام مایپ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشجنپ زور   1401/10/08

6039810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  لیذ  حرش  هب  طیارش  لقادح  دجاو  نایضاقتم  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  لیذ  یاههژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ثداوح رمع و  همیب  رفن  ادودح 700  نامرد و  لیمکت  همیب  یعبت  یلصا  رفن  رثکادح 2000  فقس  ات  نانکراک  ثداوح  رمع و  نامرد  لیمکت  همیب  روما  ماجنا  - 

رتنس اتید  یدنبرکیپ و .....  یزادنا  هار  زیهجت و  نیمات  دیرخ  - 
کیپ هلحم  یارس  نامتخاس  زیهجت  لیمکت و  - 

( لوا زاف   ) ناتسلگ رتائت  یفمآ  نلاس و  زیهجت  ریمعت و  یزاسزاب ، - 
درالم هزیناکم  تلافسآ  شخپ  یشاپریق و  شارت  لمح  هیهت  ینامیلس  دیهش  راولب  یهدناماس  - 

سیدرف یرادرهش  مان  هب  باسح 400819688645  هب  تسیاب  یم  دانسا  دیرخ  هنیزه  ناونع  هب  لایر  غلبم 2/000/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخریبد  زاگرف   - هارراهچ هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف -  سردآ   :: سردآ سردآ

ایو 026-3667339 یلخاد 158   026-36658111 :: نفلت :: www.shahrdarifardis.ir www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6038228 ، تاعطق نیمات  اب  یرازفا  تخس  یاهمتسیس  تشادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ،  تایلمع  ماجنا 
هکبش تخاس  ریز  هعسوت  تشادهگن و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6038247 هداد و  زکرم  ینابیتشپ  تیریدم و  یربهار ، تازیهجت ، ریمعت  یرادهگن و  سیورس ،
تاعالطا یروانف 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6038504IP Telephony متسیس تازیهجتو  سنسیال  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شزومآ6038982 الاک و  نیمات  هارمه  هب  تینما  تایلمع  زکرم  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش6039624 یاهرازفا  تخس  اهرازفا و  مرن  یرادهگن  ینابیتشپ و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناخ6039680 هیفصت  حرط  یتراظن  یتظافح  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

وو لیمکت   لیمکت رتنس -  -  رتنس اتید   اتید وو .....  .....  یدنبرکیپ   یدنبرکیپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   زیهجت   زیهجت نیمات   نیمات دیرخ   دیرخ نانکراک -  -  نانکراک ثداوح   ثداوح وو   رمع   رمع نامرد   نامرد لیمکت   لیمکت همیب   همیب روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
رتائت رتائت یفمآ   یفمآ وو   نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت وو   ریمعت   ریمعت یزاسزاب ، ، یزاسزاب هلحم -  -  هلحم یارس   یارس نامتخاس   نامتخاس زیهجت   زیهجت

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

بصن و6039694 هارمه  هب  لایرتم  هیلک  اب  رلرتنکوکسیس  یاف Outdoor و  یاو  تازیهجت  دیرخ 
MILLAD 3988 - NEC industrial monitor لحم  - رد  کیفناک 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جدننس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005547000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038114 :: هرازه هرازه 09:00دکدک   تعاس :   - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک  ناتسا  جدننس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هام تدم 8  هب  لاس 1401  یرادهار  یاهب  تسرهف  ساسا  رب  لایر   30.570.746.000 هیلوا دروآرب  غلبم  هب  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  یارجا 

.دشاب  یم  تخادرپ  شیپ  دقاف  هژورپ  نیا 
تکرش هصقانم  رد  دنناوت  یم  یربارت  هار و  هتشر  رتالاب  ای  هبتر 5  لقادح  یاراد  ناراکنامیپ  دشاب و  یم  ینارمع  هژورپ  تیلاعف  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.ددرگ  یم  هبساحم  ینارمعریغ  یاه  حرط  ساسا  رب  تاروسک  دشاب و  یم  یلخاد  عبانم  هژورپ  رابتعا  نیمأت  لحم  .دنیامن 
30,570,746,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,528,537,300 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لوبق  لباق  دقن )  هجو   ) یکناب شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 

( یذغاک ) یکیزیف دانسا  ج ،)  ) و ب )  ) یاه تکاپ  ییاشگزاب  هسلج  رد  .تسا  شریذپ  دروم  یکینورتکلا  یاضما  یاراد  ج )  ) و (ب ) داهنشیپ یاه  تکاپ  دانسا  افرص 
" .تسین شریذپ  دروم  مرگ ) رهم  یاراد  ) یکینورتکلا یاضما  دقاف  دانسا  و 

تعاس 14:00  1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسدرک  ناتسا :   :: سردآ سردآ
جدننس  رهش : 

 6613664861 یتسپ :  دک 
یرادرهش تسارح  هرادا  عماج - دجسم  یوربور  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس - ناتسدرک -

:: 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

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 136 ھحفص 13 
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سابعردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004916000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038349 :: هرازه هرازه :: 1401/10/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  تازیهجت  میالع و  ولبات  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سابعردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت تازیهجت  میالع و  ولبات  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم یرادرهش  سابعردنب -   ، 7916763579 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6/13379 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش تعاس 11  ات  زا 1401/9/30   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم تعاسعبنم تیاغل  خروم 1401/10/4  تعاس 11  زا   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
11

6039707 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کی  هقطنم  هس  ود و  کی و  هیحان  حطس  رباعم  ولبات  یکیفارت و  ینمیا و  تازیهجت  بصن  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 5.000.000.000 

کی  هقطنم  هس  ود و  کی و  هیحان  حطس  رد  یئزج  ود  یکیفارت و  درس  گنر  اب  یروحم  یئزج  ود  گنر  اب  رباعم  یکیفارت  یزیمآ  گنر  یارجا  هژورپ 
لایر دروارب 15.000.000.000 

لایر  هدرپس 250.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت  هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح 

یربارت هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  لایر -   750.000.000

روتاینیم کراپ  بنج  کیفارت  نابایخ  راکلگ  نابایخ  زیربت   :: سردآ سردآ

02141934  - 04136550106 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   میالع   میالع ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

رباعم رباعم یکیفارت   یکیفارت یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ حطس -  -  حطس رباعم   رباعم ولبات   ولبات وو   یکیفارت   یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ 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 136 ھحفص 14 
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(( 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

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001509000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039344 :: هرازه هرازه :: 1401/10/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا  ناتسا  یلم  کناب  هعبات  دحاو  یدالوف 14  چناپ  لور  یاه  هرکرک  یتناراگ  بصن و  هیهت ،  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یدالوف یاه  هرکرک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

ههام  هس  تلهم  اب  لایر  درایلیم  کی  غلبم  هب  یکناب  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
6931644744 یتسپ :  دک  اب  مالیا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  عفنیذ : 

10861677542 ناریا :  یلم  کناب  یلم  هسانش 
 IR31 0170 0000 0035 8359 7110 05 هطوبرم :  یابش  هرامش 

19:00 تعاس : 1402/01/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا ناتسا  بعشروما  هرادا  یلم  کناب  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نادیم  مالیا ،   ، 6931644744 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدالوف یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک یتناراگ   یتناراگ وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 136 ھحفص 15 
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رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004199000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037858 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

49-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  رخا  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-mpgc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزادنا هار  بصن ، تازیهجت ، نیمات  یحارط ، بادنخ ( تالحم و  ناجیلد ، ، دنزاش زاگ  یحاون  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر یبیرقت 34.200.000.000 دروآرب 

لایر  غلبم 1.710.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا کینورتکلا  تظافح  یاه  هژورپ  رد  هقباس  نسح  یهاوگ  تاصقانم و  یلم  هاگیاپ  یربراک  دک  راک ،  هرادا  زا  ینمیا  همانیهاوگ  ذخا  هب  تبسن  دیاب  نارگ  هصقانم 

دنیامن  مادقا  یهگآ  ( 7  ) فیدر رد  هدش  نعت  تلهم  ات  یزکرم  ناتسا  زاگ  تکرش  تسارح  ای  زاگ  یلم  تکرش  تسارح  نامزاس 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  تسارح  ای  زاگ  یلم  تسارح  نامزاس  زا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هژورپ  رد  هقباس  نسح  یهاوگ  راک و  هرادا  زا  ینمیا  همانیهاوگ  نتشاد 

مود هقبط  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا  سردآ :  هب  یزکرم  ناتسا  زاگ  تکرش  یاهدادرارق  روما  دحاو   :: سردآ سردآ

روما  086  - 32412185-32412630  - 086-32776660 سکفلت :  :: نفلت نفلت
اهدادرارق

WWW.shana.ir :: 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

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

1919

(( یزادنا یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن تازیهجت ، ، تازیهجت نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط )) زاگ   زاگ یحاون   یحاون کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ هاگورین  ثادحا  حرط   ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( یبناج تاسیسات  نوراک و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناراکنامیپ یفیک  یبایزرا  یمومع  ناوخارف  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: پ ن/001-1401 یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  زور  ات 5  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم نایاپعبنم خیرات  زا  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برغ هاگورین  زاگ  راشف  لیلقت  هاگتسیا  گنیچپسید و  زکرم  قرب ، تسپ  کینورتکلا 5  تظافح  متسیس  یارجا  تازیهجت و  الاک و  نیمات  یحارط ، یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
 EPC شور هب  نوراک 

 - هام نآ 18  یارجا  تدم  ناتسزوخ  ناتسا  ارجا : لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبناج تسایسات  نوراک و  برغ  هاگورین  ثادحا  حرط  یهلا پ 173 ط 6  تاجن  داتسا  نارهت خ   :: سردآ سردآ

یلخاد 4648 ای 021-8898650-60   88937882-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001069000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6039680 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق  رهش  دیدج  هناخ  هیفصت  حرط  یتراظن  یتظافح  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مق  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مق رهش  دیدج  هناخ  هیفصت  حرط  یتراظن  یتظافح  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   983,542,500 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مق یا  هقطنم  بآ  تکرش  کی  هچوک  شبن  رهشرود  نابایخ  مق   ، 3715653184 یتسپ :  دک  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راشف راشف لیلقت   لیلقت هاگتسیا   هاگتسیا وو   گنیچپسید   گنیچپسید زکرم   زکرم قرب ، ، قرب تسپ   تسپ   55 کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت وو   الاک   الاک نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط ناونع : : - - ناونع
EPCEPC  شور شور هبهب   هاگورین   هاگورین زاگ   زاگ

2 12 1

هناخ هناخ هیفصت   هیفصت حرط   حرط یتراظن   یتراظن یتظافح   یتظافح هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ راک  حرش  اب  قباطم  رزخ  تفن  تیاس  بو  زا  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000167 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ راک  حرش  اب  قباطم  رزخ  تفن  تیاس  بو  زا  ینابیتشپ  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  PDF لیاف تامدخ  حرش  طیارش  قبط  -FG-200F تیگ یتروف  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000245 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FG224B لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب (  هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 06153507294 مجن  بویا  یاقآ  زاین ؛  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  سامت  هرامش 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ راک   راک حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم رزخ   رزخ تفن   تفن تیاس   تیاس بوبو   زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2323

هکبش هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6038056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاصخشم  قبط  یسانش  نیمز  رد  رادار  ریواصت  دربراک  یشزومآ  هرود  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003008000345 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 

رفن 35 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکافوالاک لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  الاک  لیوحت  لمح  هنیزه  یمازلاروتکاف  شیپ  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددرگ  یم  ماجنا  هام  کی  رثکادح  تشذگ  یط  هطوبرم  یسانشراک  داتزا  سپ  و 

02164592377 سامت :  نفلت 

1387835841 یتسپ :  دک  یسانش ،  نیمز  نامزاس  جارعم  راولب  یدازا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64592390-021  ، 64592328-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070507-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط   nexus 9396x وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003283000056 زاین :  هرامش 

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP6524F لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم -  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هزور -  هیوست 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09391927345 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

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 یسانش   یسانش نیمز   نیمز ردرد   رادار   رادار ریواصت   ریواصت دربراک   دربراک یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

nexus 9396xnexus 9396x  وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2626
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روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 , ... ups لنپ -  چپ  کر -  رورس ـ  قاتا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001091000007 زاین :  هرامش 

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

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

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079900-021  ، 23079102-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22028081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 , ...  , ... upsups لنپ -  -  لنپ چپچپ   کرکر -  -  رورس ـ  ـ  رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2727
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تاناریمش نارصق  رابدور  شخب  یتسیزهب  تامدخ  یگدنیامن   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6038325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا.دشاب  نارهت  رهش  ییایفارغج  هدودحم  رد  تسیابیم  یرجم  : kaspersky endpoint security for business تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ اب  قباطم.دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف 

1101004583000091 زاین :  هرامش 
تاناریمش نارصق    رابدور  شخب  یتسیزهب  تامدخ  یگدنیامن  هدننک :  رازگرب 

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

ددع 120 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یرتشم  مان  هب  سنسیال  رودص  هب  مزلم  یرجم.دشاب  موینیتالپ  هدر  یکسارپسک  یمسر  هدنیامن  یرجم.دشاب  اتفا  همان  یهاوگ  یاراد  یرجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قباطم  .دشاب  نارهت  ناتسا  یتسیزهب  تارادا  اب  یراکمه  هقباس  نسح  یاراد  یرجم.دشاب 

1996713693 یتسپ :  دک  ایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  یوربور  یمسای  دیشر  نابایخ  رفظ  نابایخ  یوربور  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770067-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ هئارا.دشاب   هئارا.دشاب نارهت   نارهت رهش   رهش ییایفارغج   ییایفارغج هدودحم   هدودحم ردرد   تسیابیم   تسیابیم یرجم   یرجم : : kaspersky endpoint security for bus inesskaspersky endpoint security for bus iness ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ اباب   قباطم.دشاب   قباطم.دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هناماس   هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف
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وکام یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلکدشابیم یمازلا  اه  زوجم  هئارادوش  تقد  تسویپب  امتحدشابیم  تسویپ  حرش  هب  رادنپ  عماج  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا لوبق  دروم  یتیآ  دات  اب  یتساوخرد  داروم 

1101094667000047 زاین :  هرامش 
وکام یتعنص  یراجت    دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/27 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هک یناگدننک  تکرش  هب  .تسا  لوبق  دروم  یتیآ  دحاو  دات  اب  یتساوخرد  داروم  هیلک  .دشابیم  یمازلا  اه  زوجم  هئارا  .دوش  تقد  تسویپب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب زوجم  یاراد  دیاب  امتح  ناگ  دننک  تکرش.دش  دهاوخن  هدادرثا  بیترت  دنرادن  تیلاعف  زوجم 

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

3100-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34377979-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیلکدشابیم هیلکدشابیم یمازلا   یمازلا اهاه   زوجم   زوجم هئارادوش   هئارادوش تقد   تقد تسویپب   تسویپب امتحدشابیم   امتحدشابیم تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   رادنپ   رادنپ عماج   عماج هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
.تسا .تسا لوبق   لوبق دروم   دروم یتیآ   یتیآ دات   دات اباب   یتساوخرد   یتساوخرد داروم   داروم
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روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتامروفناو یفرصم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001091000010 زاین :  هرامش 

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

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

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079900-021  ، 23079102-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22028081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  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 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

vlaning نیماد ،  یروتکریاد ،  ویتکا  یتینما ،  یاه  سیورس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003352000053 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

راک یرس  1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاروش زا  مزال  یاه  زوجم  هیلک  یاراد  تسیابیم  تمدخ  هدننک  نیمات  تسا .  یدقن  تخادرپ  دوش .  هجوت  هعجارم و  یتسویپ  کرادم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 33327196 023 نفلت  دشاب .  روشک  یاهنادنز  نامزاس  داتس  دات  دروم  هتشاد و  ار  اتفا  کیتامروفنا و 

3513698714 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  سدق  راولب  یادتبا  یدعس  نادیم  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334022-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326968-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفناو کیتامروفناو یفرصم   یفرصم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

vlaningvlaning نیماد ،  ،  نیماد یروتکریاد ،  ،  یروتکریاد ویتکا   ویتکا یتینما ،  ،  یتینما یاه   یاه سیورس   سیورس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3131
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روشک یمادختسا  یرادا 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   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ سوریو  یتنآ  هلاس  کی  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004285000061 زاین :  هرامش 

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یلاتسیرک 1  باق  یدنب  هتسب  عون  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  سنسیال   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش لصاح  سامت  یدهتجم  یاقآذ  نفلت 85351229  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  .دامن  هجوت  تسویپ  لیاف  هب  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1576613913 یتسپ :  دک  کالپ 44 و 46 ،  باتناهج ، نابایخ  حتفم ، هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85350-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85353000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتامروفنا 2 یفرصم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001091000011 زاین :  هرامش 

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

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

1401/10/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079900-021  ، 23079102-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22028081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاس   هلاس کیکی   سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3232

22 کیتامروفنا   کیتامروفنا یفرصم   یفرصم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت مک  یاه  طخرس  اب  کمایپ  لنپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004579000196 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لنپ 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا لنپ  تاصخشم  هیلک  هئارا  رادیرخ -  یارب  تست  تلهم  زور   15 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طسوتم نایدوم  یتایلامروما  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 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بو تحت  رابنا  یباسحیذ و  یا  هیامرس  لوقنم  لاوما  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093385000030 زاین :  هرامش 

طسوتم نایدوم  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587773611 یتسپ :  دک  کالپ 314 ،  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88512288-021  ، 88743697-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88512288-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت کیفارت مکمک   یاه   یاه طخرس   طخرس اباب   کمایپ   کمایپ لنپ   لنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

بوبو تحت   تحت رابنا   رابنا وو   یباسحیذ   یباسحیذ یایا   هیامرس   هیامرس لوقنم   لوقنم لاوما   لاوما رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  هناماس  تاصخشم  تامدخ و  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000309000033 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  هویش  یشهوژپ  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  باق  وجهر  یصخش  بای  تیعقوم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  هناماس  تاصخشم  تامدخ و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4153755645 یتسپ :  دک  نالیگ ،  نلتسا  یرادناتسا  - ملعم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33282200-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282201-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هنایار  رازفا  مرن  رازفا و  تخس   ) IT Service Desk هب طوبرم  تامدخ  ماجنا  ینف و  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ترازو داتس  رد  ناربراک ) 

1101000005000196 زاین :  هرامش 
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  یاضما  نیبحاص  طسوت  دانسا  یاضما  رهم و  زا  سپ  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  تسیاب  یم  دانسا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصخش یصخش بای   بای تیعقوم   تیعقوم رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3636

یاه یاه هنایار   هنایار رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس  )  ) IT  Service DeskIT  Service Desk هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا وو   ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
ترازو ترازو داتس   داتس ردرد   ناربراک )  )  ناربراک

3737
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  لاقتنا  هکبش  تلوولیک  طوطخ 400  ویشرآ  هیهت  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000481 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103618-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  طیارش  زیربت  نوخ  لاقتنا   it ینابیتشپ دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003326000023 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5184889669 یتسپ :  دک   ، 1 ناگداش یوک  شبن  ینوخآ  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32865378-041  ، 32866962-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32865378-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هقطنم   هقطنم قرب   قرب تکرش   تکرش لاقتنا   لاقتنا هکبش   هکبش تلوولیک   تلوولیک   400400 طوطخ   طوطخ ویشرآ   ویشرآ هیهت   هیهت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3838

(( شتآ شتآ هراوید   هراوید  ) ) لاوریاف لاوریاف هکبش   هکبش تینما   تینما تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3939
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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 15 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6039219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یموب و  یاه  تکرش  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ -  کرادم  قباطم  هاگشناد  یزکرم  داتس  پیات  داد  رارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنراد رارق  تیولا  رد  تبثم  یبایزرا  هقباس 

1101000257003091 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
گرب 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31511231-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد یزکرم   یزکرم داتس   داتس پیات   پیات داد   داد رارق   رارق ناونع : : ناونع 4040
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یکشزپ مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور تخادرپ 45  * دوش همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060008000175 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
 PADVISH ANTIVIVIRUS-CORPORATE TRIENNIAL - 

هلاس  3
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هخسن  340 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1585913115 یتسپ :  دک  کالپ 33 ،  دنز  ناخمیرک  نابایخ  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88849016-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88822791-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PADVISH ANTIVIVIRUS-CORPORATE TRIENNIALPADVISH ANTIVIVIRUS-CORPORATE TRIENNIAL ناونع : : ناونع 4141
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6039393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هبیط  تایح  یرازگربخ  هیریرحت  رازفا  مرن  هخسن  کی  شورف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000084 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس تاناکما  هک   hayat.ir یلصا نیماد  رد  تایح  یربخ  تیاس  یارب  ْارصحنم  تیاس و  ریز  دقاف  ربراک و  دودحمان  ینامز و  دودحمان  هدافتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ یاه  لیاف  قبط  یرامعم 

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هبیط   هبیط تایح   تایح یرازگربخ   یرازگربخ هیریرحت   هیریرحت رازفا   رازفا مرن   مرن هخسن   هخسن کیکی   شورف   شورف ناونع : : ناونع 4242
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس هناماس  رد  یتسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  قبط  سوفوس  لاوریاف  هلاس  ود  سنسیال  ددع  دیرخ 14  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005014000063 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  هب  قاجا  سدنهم  اب  لاوئس  هنوگ  ره  مادقا و  هناماس  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  هعلاطم  هب  تبسن  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن مادقا  یراذگ  تمیق  هب  تبسن  اهنآ  یراذگراب  کرادم و  لیمکت  زا  سپ  سپس  هدومن و  مادقا   09122766205

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85632060-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داتس داتس هناماس   هناماس ردرد   یتسویپ   یتسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ قبط   قبط سوفوس   سوفوس لاوریاف   لاوریاف هلاس   هلاس ودود   سنسیال   سنسیال ددع   ددع   1414 دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4343
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رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا هناماسرد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت  دشابیم  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101004199000061 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 12  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

هتسب 4 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  هرامش 09173704483  هب  یلامش  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FullGuardFullGuard  سنسیال سنسیال یکینورتکلا   یکینورتکلا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4444
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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 16 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش و لیمکت  سیون  شیپ  .هباشم  دک  ناریا  .مدقت  قح  قاروا  کینورتکلا و  تارب  هتفس و  سیورس  یرازفا  مرن  طساو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یرازگراب  کرادم 

1101001017000632 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

کلم یتراجت  مان  ینوفلس  شکور  اب  یکیتسالپ  باق  یناگرزاب  یاهتکرش  یارب  زودنیو  تحت  یلام  هچراپکی  عماج و  یاهرازفا  مرن  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
کلم یرادباسح  یدربراک و  یاه  متسیس  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 

هقلح ( کسید )1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناغط یاقآ  سانشراک 64572886  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه سیورس  اه و  تخاسریز  اه  هناماس  یزاس  مواقم  یزاس و  نما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000126 زاین :  هرامش 

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

هناماس دادعت  16 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  نفلت 63922174  هرامش  اب  افطل  ماهبا  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

63923818-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زودنیو زودنیو تحت   تحت یلام   یلام هچراپکی   هچراپکی وو   عماج   عماج یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن ناونع   ناونع   CDCD  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4545

اهاه سیورس   سیورس وو   اهاه   تخاسریز   تخاسریز اهاه   هناماس   هناماس یزاس   یزاس مواقم   مواقم وو   یزاس   یزاس نما   نما ناونع : : ناونع 4646
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکوس6038300 نویزیولت -  یراوید  هیاپ  ناوخ  - کالپ  رازفا  مرن  هتسب  یتراظن -  تازیهجت  نیبرود و 
HDMI لباک  - لباک

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف قیقد  تاصخشم  اب  هارمه  یلام  داهنشیپ  هئارا  / تسویپ هب  تاصخشم  - هباشم یتامدخدک  /101-25/ نیبرود - تسارح تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا 

 .... میسقت و هبعج  رواپ -  یرن  رپمآ -  تلو 2  روتپادآ 12   - AHD نژیو کیاه  نیبرود  دیرخ 
1101092410001181 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

باکت یبرغ ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  یتسویپ  کرادم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو میسقت   میسقت هبعج   هبعج رواپ -  -  رواپ یرن   یرن رپمآ -  -  رپمآ   22 تلو   تلو   1212 روتپادآ   روتپادآ  -  - AHDAHD  نژیو نژیو کیاه   کیاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6038710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد لرتنک  هچضوحددع  کی  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  کیپملا  یلم  هتیمک   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( کیپملا یلم  هتیمک   ) متسیس عاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091872000040 زاین :  هرامش 

کیپملا یلم  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   CORE I3-7100 لدم  PLC عون  CPU لوژام الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  .دشابیم  یمازلا  روتکاف  نتشاذگ  دوش و  لاسرا  تسیل  قبط  هدیدرگ و  لامعا  یتسویپ  کرادم  رد  یتساوخرد  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد  یداهنشیپ  غلبم  رد  تسیل  لک  عمج  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  .دوش 09122261647 .  گنهامه  یناطلس 

1995614336 یتسپ :  دک  کیپملا ،  یلم  هتیمک  نامتخاس  یلامش  لوئس  نابایخ  یناجنسفر  یمشاه  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27615323-021  ، 27615330-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26203374-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد لرتنک   لرتنک هچضوحددع   هچضوحددع کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4848

PLCPLC  عون عون   CPUCPU  لوژام لوژام ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراجاغآ 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 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو یاهرتسالک  اههاچ و  سیتوا  تولیاپ  هدافتسا  تهج  تسویپ  تاصخشم  اب  لیدبت  عاونا  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002000 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادعب هنیزه  تخادرپ.دشاب  یم  هدنزاس  هدهع  هب  لقنو  لمح  یاه  هنیزه  یمامت  .هلاسکی  یتناراگ  ، سنج زیلانآ  ، ینف داهنشیپ   . هشقن هئارا  : تامازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراکو 09166535993 سامت 06152610100 نفلت.دشابیم  تفن  تسا  ترازو  ترارقم  ساسارب  نیبام  یف  یقوقح  دراوم  مامت.تسا  یدربراک  شیامزآ 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52620039-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0045923-T16 :: یهگآ یهگآ هرامش   اضقنا 1401/09/25هرامش خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6039710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

”P/F : ”TOKYO KEISO دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو دحاو یاهرتسالک   یاهرتسالک وو   اههاچ   اههاچ سیتوا   سیتوا تولیاپ   تولیاپ هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   لیدبت   لیدبت عاونا   عاونا تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 5050

TOKYO KEISOTOKYO KEISO دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 09385386410 هب  یمیرک  یاقآ  دحاو  سر  اب  رتشیب  تاعالطا  ذخا  تهج   EPC قیرح نالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093266000953 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09385386410 هب  یمیرک  یاقآ  دحاو  سر  اب  رتشیب  تاعالطا  ذخا  تهج   EPC قیرح نالعا  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337876-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکرابم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسویپ  حرش  قبط  یرادرهش  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093417000065 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هکرابم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LIOS یتراجت مان   OTS-4000 لدم قیرح  مالعا  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8481689131 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52402021-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52403055-031 :: 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

EPCEPC قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5252

یرادرهش یرادرهش نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 5353

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون 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

6038391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا دیدزاب.ددرگ  تسویپ  قیقد  تروص  هب  روتکاف  شیپ.تسویپ  تاصخشم  قبط  قیرح  یافطا  قیرح و  نالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  تمیق  مالعا  لبق  لحم 

1101090647000001 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  نامزاس  داجس ع  ترضح  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/28 زاین :  خیرات 
دزی دزی ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8914985939 یتسپ :  دک  (ع ، ) داجس ماما  یصصخت  هاگنامرد   - یرفعج همالع  راولب  رجف  ههد  راولب  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36301931-0335  ، 36301931-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36301930-035 :: 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

ندعم تعنص و  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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتشیب 27873434 تاعالطا  تسویپ  لیاف  قبط  قیرح  افطا  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، یحارط تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000259 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدومن مادقا  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب  هب  تبسن  همانیفرعم  نتشاد  هارمه  اب  تعاس 10:00  خروم 1401/06/27  هبنشکی  زور  دیاب  ناگدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  داهنشیپ  تروصنیاریغ  رد  دنیامن  یراذگراب  داتس  هناماس  رد  ذخا و  امرفراک  زا  ار  دیدزاب  هیدات  و 

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5454

قیرح قیرح افطا   افطا هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، یحارط یحارط ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا   - یناشن شتآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004516 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   ROTFIRE یتراجت مان  یدالوف  نزخم   D30-B30-RS لدم  Lit 300 تیفرظ قیرح  ءافطا  لزان  کی  یاراد  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

تراجت یئالط  هریجنز  هدننک  هضرع  عجرم   KIZILATES YANGIN GUVENLIK TEMIZLIK MAKINALARI SALIH POSAC
ددع 1 دادعت : 

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

ههام هس  تخادرپ.ددرگیم  فذح  دشابیم و  هدنشورف  فارصنا  هلزنم  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیذغت  مدع  - دوش هعجارم  اضاقت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 *** هباشم دکناریا  .دشابیم  هگنل  ردنب  الاک  لیوحت  لحم.دشابیم 

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

23942630-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لزان   لزان کیکی   یاراد   یاراد بآبآ   یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ  ) ) یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5656
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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسا یقرب 2.5*2.5 شیامن  هدرپ  / ددع هاگشیالاپ 5 نفلت  متسیس  رد  هدافتسا  تهج  ( گنر زمرق  ) قیرح مالعا  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یشوگ 1 کی  هارمه  لنپ  ودیریوصت  نوفیآ  / ددع 1

1201091915000404 زاین :  هرامش 
ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

 . تسا یمازلا  هناماس  رد  دنرب  هنومن و  هئارا  / دشاب لخاد  دیلوت  یناریا  یالاک  امازلا " / .دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتس هناماس  تسویپ  رد  مالعتسا  طیارش  مرف  تساوخرد و  یلک  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: 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

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26_0020662 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Fire Fighting panel Sanco 4100 SUPPLER: ELMO

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  4040   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

پوکسا پوکسا 2 .52 .5 ** 2 .52 .5 یقرب   یقرب شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ // ددع ددع 55 هاگشیالاپ   هاگشیالاپ نفلت   نفلت متسیس   متسیس ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج (( گنر گنر زمرق   زمرق )) قیرح قیرح مالعا   مالعا نفلت   نفلت ناونع : : ناونع
ددع ددع 11 یشوگ   یشوگ کیکی   هارمه   هارمه لنپ   لنپ وو   // یریوصت یریوصت نوفیآ   نوفیآ // ددع ددع 11

5757

Fire Fighting panel Sanco 4100  SUPPLER: ELMOFire Fighting panel Sanco 4100  SUPPLER: ELMO نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5858
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تاناریمش نارصق  رابدور  شخب  یتسیزهب  تامدخ  یگدنیامن   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6037991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  هکبش ، هب  طوبرم  یاهرازفا  تخس  هکبش و  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسه یمازلا  هناماس  رد  تادنتسم  هئارا  تسا ؛ یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

1101004583000090 زاین :  هرامش 
تاناریمش نارصق    رابدور  شخب  یتسیزهب  تامدخ  یگدنیامن  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دنب 10 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  فذح  بجوم  یتسیزهب  رد  یراکمه  هقباس  هئارا  مدع  .دشاب  نارهت  ناتسا  یتسیزهب  تارادا  اب  یراکمه  هقباس  نسح  یاراد  یرجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  مرتحم 

1996713693 یتسپ :  دک  ایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  یوربور  یمسای  دیشر  نابایخ  رفظ  نابایخ  یوربور  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770067-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هئارا هئارا تسا ؛ ؛ تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم هکبش ، ، هکبش هبهب   طوبرم   طوبرم یاهرازفا   یاهرازفا تخس   تخس وو   هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
تسه تسه یمازلا   یمازلا هناماس   هناماس ردرد   تادنتسم   تادنتسم

5959
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تشاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AR-FS324E) pcm32port  ) لدم تروپ  یرون 32  ربیف  نیال  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030468000074 زاین :  هرامش 

تشاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   SFP Module لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک  یرون  ربیف  لوژام  الاک :  مان 

کینورتکلا کتاف 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
تشاب رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیق تساوخرد  قباطم  امتح  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یت  یآ  دحاو  دات  دروم  دشابیم  ههامود  یدقنریغ  تروص  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدش 

7588139815 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  داتس  افش  نابایخ  یاهتنا  تشاب   تشاب ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2620256-074  ، 32620736-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36260257-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   3232 یرون   یرون ربیف   ربیف نیال   نیال هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  4 تروپ -  راهچ   ( Planet/FXO نفلت (  لاقتنا  یاهتراک  لدبم  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد 4 تروپ -  راهچ   ( Planet/FXS نفلت (  لاقتنا  یاهتراک  لدبم  - 2

1101001313000252 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   FAT-60-3516A-FXO لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک   FXO هعطق تراک  الاک :  مان 
کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145130-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانرتسکا دراه  لوژام SFP 1G، SFP10G، GLCT و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001939 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسیا 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مین ههام و  کی  تخادرپ  یگنهامه 09171577025- تهج  سامت  هرامش  - هدنشورف اب  دصقم  ات  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33330834-076  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهچ راهچ  (  ( Planet/FXSPlanet/FXS نفلت (  (  نفلت لاقتنا   لاقتنا یاهتراک   یاهتراک لدبم   لدبم - - 22 هاگتسد   هاگتسد 44 تروپ -  -  تروپ راهچ   راهچ  (  ( Planet/FXOPlanet/FXO نفلت (  (  نفلت لاقتنا   لاقتنا یاهتراک   یاهتراک لدبم   لدبم - - 11 ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد 44 تروپ -  -  تروپ

6161

لانرتسکا لانرتسکا دراه   دراه وو     SFP 1G، SFP10G، GLCTSFP 1G، SFP10G، GLCT لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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 11 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد 2 یتعنص  کرهش  تارباخم  لباک  هکبش  زا  یشخب  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001332000155 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  کرادم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813835 یتسپ :  دک  یدنمراک ،  نوتیز  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34455066-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش تارباخم   تارباخم لباک   لباک هکبش   هکبش زازا   یشخب   یشخب ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 6363

تخوس تخوس دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس کیژتارتسا   کیژتارتسا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 136 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/93yvryr8b8lhe?user=37505&ntc=6038396
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6038396?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخوس دنمشوه  هناماس  کیژتارتسا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000863 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

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

ددع 2 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

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

ددع 4 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

CISCO هدنزاس عجرم   ws-c3750x-24p-s لدم یتارباخم  متسیس  تروپ  چیئوس 24  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TVS-682-I3 لدم  GB 8 جیروتسا سن  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

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

1401/10/21 زاین :  خیرات 
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   N9X91A لدم  TB 1/6 تیفرظ  SAS رورس  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

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

1401/10/21 زاین :  خیرات 
روشک نیون  سامت  وترپ  هدنزاس  عجرم   Parman یتراجت مان   PSS2440 لدم یرون  یکیرتکلا و   GE تروپ ود 28  هیال  تنرتا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نیون سامت  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   hp یتراجت مان   cage لدم دراه  یدک  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  یرورض  ون  مالقا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

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

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

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتامروفنا رتنس  اتید  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001091000012 زاین :  هرامش 

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

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

1401/10/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079900-021  ، 23079102-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22028081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا کیتامروفنا رتنس   رتنس اتید   اتید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  باغرم  تشد  تشدورم –  زاریش –  یرون  ربیف  ریسم  رد  لصفم  ندومن  صخشم  یرافح و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001942 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تسیل 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تشدورم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا هدشرهم  تروصب  ریداقم  تسرهف  لیاف  قاصلا  لیمکت و   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  تسویپ  یاهلیاف  هیلک.تسیمازلا  یعامتجا  نیمات  همیب  باسح  اصافم  هئارا 

09173160666

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف ریسم   ریسم ردرد   لصفم   لصفم ندومن   ندومن صخشم   صخشم وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  قباطم  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشابیم یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشابیم هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

1101095158000086 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
زاوها یرادرهش  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  لیوحت  تست و  ارجا ،  رد  یزاس  دنتسمز  1 دادعت : 

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

تسویپ  قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشابیم یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشابیم هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

زاوها یرادرهش  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  لیوحت  تست و  ارجا ،  رد  یزاس  دنتسم 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا لیوحت   لیوحت وو   تست   تست ارجا ،  ،  ارجا ردرد   یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک هجدوب  همانرب 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 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FortiGate FG-100F لدم لاوریاف  هاگتسد  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000212 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-100F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

FortiGate FG-100F لدم لاوریاف  هاگتسد  ددع  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هناماس  بولطم  دنور  همادا ی  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا 

هطوبرم دحاو  دات  زا  دعب  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FortiGate FG- 100FFortiGate FG- 100F لدم   لدم لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 6868
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 136 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4epsva2sdwqf4?user=37505&ntc=6038825
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6038825?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مولع هاگشناد  هب  هتسباو  دابیات  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یلک  تساوخرد  قبط  هکبش  چیئوس  رتور و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091686000058 زاین :  هرامش 

دابیات ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   48TC-L-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ینواعت هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   ROUTERBOARD MIKROTIK یتراجت مان   CCR1036-12G-4S لدم تروپ  رتویپماک 12  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هواس هنایار  توقای 

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

دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ روتکاف  شیپ  ههام -  تخادرپ 2  هکبش -  رابنا  برد  الاک  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  دیرخ  تساوخرد  ربارب  تمیق  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمعنم 09153281951 زادرپراک  ییارق 09153281798 یاقآ  هطوبرم  سانشراک  سامت  هرامش  دوش 

9591837353 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54532240-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54532240-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس وو   رتور   رتور ناونع : : ناونع 6969
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تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  داتس  رد  یطابترا  تازیهجت  هداد و  زکارم  زا  ینف  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  هیارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000197 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  یور  ددرگ و  تکرش  رهم  هب  روهمم  یاضما و  تسیاب  یم  یاضما  نیبحاص  طسوت  دانسا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ETHERNET SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005099 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  طیارش  تسیل و  قبطاضاقت  حرش  / .دوش تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

.دوب دهاوخ  یسررب  لباق  تفن  ترازو  تسارح  هیدات  یداراد  یاهتکرش  داهنشیپ  اهنت 

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   تاطابترا   تاطابترا ترازو   ترازو داتس   داتس ردرد   یطابترا   یطابترا تازیهجت   تازیهجت وو   هداد   هداد زکارم   زکارم زازا   ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا ناونع : : ناونع 7070

ETHERNET SWITCHETHERNET SWITCH ناونع : : ناونع 7171
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طسوتم نایدوم  یتایلامروما  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   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا نفلت  طوطخ  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  حشر 

1101093385000031 زاین :  هرامش 
طسوتم نایدوم  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587773611 یتسپ :  دک  کالپ 314 ،  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88512288-021  ، 88743697-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88512288-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسیمازلا یکشزپ  مولع  هاگشناد  زا  راک  بط  زوجم  ندوب  اراد   ) مالعتسادانسا ساسارب  لاس 1401  یا  هرود  تانیاعم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000180 زاین :  هرامش 

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

رفن 60 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7272

(( تسیمازلا تسیمازلا یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد زازا   راک   راک بطبط   زوجم   زوجم ندوب   ندوب اراد   اراد  ) ) مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب   140 1140 1 لاس   لاس یایا   هرود   هرود تانیاعم   تانیاعم ناونع : : ناونع 7373
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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 09 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ff) wL249L سلریاو  ( هاگتسد  6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001004 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
قرش دالوف  نیمیس  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TD-W89741N لدم  Mbps 150 سلریاو اتید  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09169141669  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامود  تخادرپ 

ددرگ  یسررب  تسویپ  تسیل 
دشابیم  حیحص  زاین  یلک  حرش 

دوش دیق  سامتح  سامت  هرامشو  روتکاف  شیپ 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ff)  ff)  wL249LwL249L سلریاو   ( ( سلریاو هاگتسد   هاگتسد 66 ناونع : : ناونع 7474
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

c3750 24 pss وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
om5 کاروین نفلت  زکرم 

یزادنا هارو  بصن  هنیزه  هارمه  هب 
1101005011000274 زاین :  هرامش 

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

10 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

c3750 24 pss وکسیس چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
om5 کاروین نفلت  زکرم 

یزادنا هارو  بصن  هنیزه  هارمه  هب 

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

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

om5om5 کاروین   کاروین نفلت   نفلت زکرم   زکرم   c3750 24 pssc3750 24 pss وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7575
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نورام هرامش 1 و 4  لاقتنا  زکارم  رد  تفن   hot line نفلت لباک  هکبش  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002711 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نایدهم  سدنهم  ای 09133839176  هرامش 03133960915  اب  یلیمکت  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33960100-031  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورام نورام   44 وو     11 هرامش   هرامش لاقتنا   لاقتنا زکارم   زکارم ردرد   تفن   تفن   hot linehot line نفلت   نفلت لباک   لباک هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 7676
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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 15 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6039401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم شورف و  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  ددع -  هد  دادعت  هب   Yealink SIP-T30 لدم -   VOIP یزیم ور  تباث  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - دشاب هاگشناد  اواف  دحاو  دات 

1101000257003092 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یدابآ میعن  نیعم  هدننک  هضرع  عجرم   QTECH یتراجت مان   QIPP-300P لدم  VOIP هکبش تحت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنراد رارق  دیرخ  تیولا  رد  یموب  یاه  تکرش  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31511231-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروم دروم وو   شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد ددع -  -  ددع هدهد   دادعت   دادعت هبهب     Yealink  S IP-T30Yealink  S IP-T30 لدم -  -  لدم   VOIPVOIP یزیم   یزیم ورور   تباث   تباث نفلت   نفلت ناونع : : ناونع
 - - دشاب دشاب هاگشناد   هاگشناد اواف   اواف دحاو   دحاو دات   دات

7777
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب 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 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) تسویپ یاه  زیاس  تساوخرد و  قباطم  دروک  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000131 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ رداص  تساوخرد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  اما  جرد  هناماس  رد  تمیق  کی  تسویپ  یاهالاک  هیلک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هظحالم  تسویپ 

دریگیمن . رارق  یسررب  دروم  ناونع  چیه  هب  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 7878
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یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  طیارش  تاصخشم و  تاعالطا و  قبط  تاقلعتم  رورس و  کر  یضاقتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091410000128 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL580 G7 لدم رورس  کر  الاک :  مان 

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

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

دوش ظاحل  هباشم  دک  ناریا  دحاو  تمیق  ناونعب  یتسویپ  حرش  الاب و  تاعالطا  قبط  مالقا  نیگنایم  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  امش  زاین  هب  خساپ  ددرگن  تیاعر  طیارش  هک  یتروص  رد  دیوش  دأت  مالعتسا  رد  ات  ددرگ  مادقا  تسویپ  طیارش  قبط  افطل 

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

33346390-038  ، 33339002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334278-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم وو   تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   رورس   رورس کرکر   یضاقتم   یضاقتم ناونع : : ناونع 7979
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  داهنشیپ  تسویپ  - اضاقت تسویپ  حرش و  قبط  انیع  دیرخ  لک 2- دادعت  ملق   2 (- چوس ) اداکسا هکبش  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101097847000299 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

رودیش تراجت  نارکم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MEAN WELL یتراجت مان   DR-120-24 لدم  Din Rail رورس کر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ - تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  - اضاقت تسویپ  حرش و  قبط  انیع  دیرخ  - تسا هباشم  دک  ناریا  (- چوس ) اداکسا هکبش  حالصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک 2278-07731312252- هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - رابنا دیسر  زا  سپ  یراک  زور  یرابتعا 35 

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

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ -- اضاقت اضاقت تسویپ   تسویپ وو   حرش   حرش قبط   قبط انیع   انیع دیرخ   دیرخ -- 22 لکلک   دادعت   دادعت ملق   ملق   22 (-(- چوس چوس )) اداکسا اداکسا هکبش   هکبش حالصا   حالصا ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا

8080
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GPS هکبش تراک  تراک GPS و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000243 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WIC-2T لدم  WAN هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WIC-1T لدم  WAN هکبش تراک  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1402/01/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GPSGPS هکبش   هکبش تراک   تراک وو     GPSGPS تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 136 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g3rbgqmt6dcyq?user=37505&ntc=6039415
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6039415?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  مراهچ  هاگشیالاپ  هیناث  رب  تیب  اگم  نراقتم 200 دناب  یانهپ  اب  تنرتنیا  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000450 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا تکاپ ج  رد  لودج  زیلانآ  لیمکت  .ددرگ  دراو  هدوزفا  شزرا  نودب  هناماس  رد  ملق  کی  تروصب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316585-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6039527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153877 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ونیودرآ رلرتنک  درب  ونیودرآ و  دلیش  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/26 نایاپ :  خیرات 

:: 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

یبونج یبونج سراپ   سراپ زاگ   زاگ عمتجم   عمتجم مراهچ   مراهچ هاگشیالاپ   هاگشیالاپ هیناث   هیناث ربرب   تیب   تیب اگم   اگم 200200 نراقتم   نراقتم دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 8282

ونیودرآ ونیودرآ رلرتنک   رلرتنک درب   درب وو   ونیودرآ   ونیودرآ دلیش   دلیش ناونع : : ناونع 8383
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010919-02 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش رذآ 1401   20 هبنشکی ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00 رذآ 1401   30 هبنشراهچ ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   00:00

tenders.nak-mci.ir :: عبنم رذآ 1401عبنم  30 هبنشراهچ ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00

6039561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AC PDU دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

500000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هارمه 09128009692  81718113 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  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   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110225  هرامش  یکیلوردیه ) رلپوک   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985007205 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان   UC-CPL-SLC2 لدم  LC لبود دم  لگنیس  یرون  ربیف  لاصتا  رلپوک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6037962 راک  حرش  اب  قباطم  رزخ  تفن  تیاس  بو  زا  ینابیتشپ  هحفص 17)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

AC PDUAC PDU  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8484

LCLC  لبود لبود دمدم   لگنیس   لگنیس یرون   یرون ربیف   ربیف لاصتا   لاصتا رلپوک   رلپوک ناونع : : ناونع 8585
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6038199 , ... ups لنپ -  چپ  کر -  رورس ـ  قاتا  هحفص 17)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکوس6038300 نویزیولت -  یراوید  هیاپ  ناوخ  - کالپ  رازفا  مرن  هتسب  یتراظن -  تازیهجت  نیبرود و 
HDMI لباک  - لباک

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کیتامروفناو6038366 یفرصم  تازیهجت  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6038394vlaning نیماد ،  یروتکریاد ،  ویتکا  یتینما ،  یاه  سیورس  هحفص 17)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ6038395 سوریو  یتنآ  هلاس  کی  هحفص 17)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیتامروفنا 60384072 یفرصم  تازیهجت  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیفارت6038467 مک  یاه  طخرس  اب  کمایپ  لنپ  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6038471 - LHG5 کیتورکیم ویدار  هیاپ 200 -  اب  یهجو  تشه  لکد   IP تلوب هتسب  رادم  نیبرود 
CAT6 تکوس - 2A روتبادا

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6039117( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  هحفص 17)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6039224PADVISH ANTIVIVIRUS-CORPORATE TRIENNIAL(17 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دادرارق6039491 سیون  شیپ  قبط  سوفوس  لاوریاف  هلاس  ود  سنسیال  ددع  دیرخ 14  دادرارق 
داتس هناماس  رد  یتسویپ 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه6039777 سیورس  اه و  تخاسریز  اه  هناماس  یزاس  مواقم  یزاس و  هحفص 17)نما  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک میس  اب  هامه  ید  ما  سا  غارچ  ، هفرط ود  هزادنا 32*82  تاصخشم و  اب  ددع  دادعت 31  هب  یرون  ولبات  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم ژارتم 3000  هب  ییایرد 1.5 

1101094526000037 زاین :  هرامش 
زیربت کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هامه  رظن  دروم  لحم  رد  بصن  هارمه  ید  ما  سا  غارچ  ، هفرط ود  هزادنا 32*82  تاصخشم و  اب  ددع  دادعت 31  هب  یرون  ولبات  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوزفا شزرا  زجبدوب  دهاوخ  هدننک  نیمات  هدهعرب  تاروسک  رتم  ژارتم 3000  هب  ییایرد 1.5  لباک  میس 

5154617473 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  لپ  هب  هدیسرن  یباراف - نابایخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35258099-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35233743-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ولبات   ولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

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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رهشدازآ ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشدازآ ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  هدودحم  رد  یدزمتسد  تروصب  دنمشوه  ولبات  بصن  یاه  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(( د  ) دنب هرصبت 15  یلخاد -  تارابتعا  لحم  زا  )

1101093536000048 زاین :  هرامش 
رهشدازآ ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1402/09/28 زاین :  خیرات 
رهش دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4961675138 یتسپ :  دک  رهشدازآ ،  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  رهش ،  دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35729922-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35722672-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک متسیس  مالقا  /0100554 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000364 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41077  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ  گنر  کت  گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 

عبرم رتم  4 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: 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

31467280-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لحم لحم زازا   )) رهشدازآ   رهشدازآ ناتسرهش   ناتسرهش قرب   قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تیریدم   تیریدم هدودحم   هدودحم ردرد   یدزمتسد   یدزمتسد تروصب   تروصب دنمشوه   دنمشوه ولبات   ولبات بصن   بصن یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
(((( دد  ) ) دنب دنب   1515 هرصبت   هرصبت یلخاد -  -  یلخاد تارابتعا   تارابتعا

8787

 ( ( ریغتم ریغتم مایپ   مایپ گنر   گنر کتکت   گنیروتینام   گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن لرتنک (  (  لرتنک متسیس   متسیس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یوضر 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   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرجاج - هدادنا یهار  هس  روحم  یزلف ) ظافح  بصن  ییانشور و  یارجا   ) هداویر رهش  هیشاح  یزاس  نمیا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000178 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرجاج مرجاج -- هدادنا هدادنا یهار   یهار هسهس   روحم   روحم یزلف ) ) یزلف ظافح   ظافح بصن   بصن وو   ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا  ) ) هداویر هداویر رهش   رهش هیشاح   هیشاح یزاس   یزاس نمیا   نمیا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قباطم  نازابناج (  فراعم و  نابایخ  هب  ینامیلس  رادرس  عطاقت  رد  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001077000028 زاین :  هرامش 

دنرپ دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

میرک طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  رگراک  همیب و  بصن و  لقن ،  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دشاب رظان  دیئات  دروم  دیاب  یارجا  هدوب و  درادناتسا  هیدیئات  یاراد  دیاب  الاک   . ) تسویپ لیاف  رد  یلیمکت  تاعالطا 

 . دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  دقن  تروص  هب  تخادرپ  -

3761315917 یتسپ :  دک  مالس ،  هاگنامرد  یوربور  نیدرورف  نابایخ 12  نمهب  نابایخ 22 زاف 4  دنرپ  دیدج  رهش  میرک ،  طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56790038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56790030-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ROAD BLOCKER) ینفد یا -  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000019 زاین :  هرامش 

نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  ددرگ .  هعلاطم  امتح  تسویپ  یاه  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33350051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350050-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عطاقت عطاقت ردرد   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

(( ROAD BLOCKERROAD BLOCKER )) ینفد ینفد یایا -  -  هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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 19 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متفه هاگشیالاپ  یاه  ریسم  رد  یگدننار  ییامنهار و  یاه  ولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000554 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31311070-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 136 ھحفص 68 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k7ecxale9bals?user=37505&ntc=6039381
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6039381?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع امن 10 هیشاح  ولبات  ددع  یکیفارت 10 هکشب  ددع  لیم 26 تماخض 2 تناس  هلول 6 ددع  ثلثم 12 ولبات  ددع  هریاد 12 ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاصخشم قبط  ددع  هفرطکی 2 هارولبات 

1201001258000101 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قبط ددع  هفرطکی 2 هارولبات  ددع  امن 10 هیشاح  ولبات  ددع  یکیفارت 10 هکشب  ددع  لیم 26 تماخض 2 تناس  هلول 6 ددع  ثلثم 12 ولبات  ددع  هریاد 12 ولبات  - 
یتسویپ تاصخشم 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  62 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لمح  هیارک 

 . دوش هیهت  هدش  مالعا  تسویپ  تاصخشم  قبط  یتسیاب  اهالاک  نایواک  یتعنصکرهش  الاک :  لیوحت  لحم 
 . دیریگب سامت  نایدواد 09153012460 یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ددع ددع 1010 امن   امن هیشاح   هیشاح ولبات   ولبات ددع   ددع 1010 یکیفارت   یکیفارت هکشب   هکشب ددع   ددع 2626 لیم   لیم 22 تماخض   تماخض تناس   تناس 66 هلول   هلول ددع   ددع 1212 ثلثم   ثلثم ولبات   ولبات ددع   ددع 1212 هریاد   هریاد ولبات   ولبات ناونع : : ناونع
تاصخشم تاصخشم قبط   قبط ددع   ددع 22 هفرطکی   هفرطکی هارولبات   هارولبات

9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش  رکذ  ینف  دراوم  عیمج  تیاعر  اب  یتساوخرد  بعش  تهج  تانبرک  یلپ  هرکرک  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اردصالم ییابطابط و  همالع  دابآ -  تداعس  - سدق کرهش  ناتسلگ  نابایخ 

1101094769000075 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

.ددرگ یم  تساوخرد  لاطبا  هب  رجنم  هجوت  مدع  تسیمازلا و  تسویپ  لیاف  طیارش  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دشاب یم  هزور  راک 16  لیوحت  رثکادح 

1461713964 یتسپ :  دک  راهب ،  بنج  ینوناق - یکشزپ  بنج   - وردنک نیال  دمحا  لآ  لالج  زا  دعب  یناهفصا - یفرشا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35915096-021  ، 35915050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44264520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- سدق سدق کرهش   کرهش ناتسلگ   ناتسلگ نابایخ   نابایخ هدش   هدش رکذ   رکذ ینف   ینف دراوم   دراوم عیمج   عیمج تیاعر   تیاعر اباب   یتساوخرد   یتساوخرد بعش   بعش تهج   تهج تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
اردصالم اردصالم وو   ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع دابآ -  -  دابآ تداعس   تداعس

9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس یرادناتسا   :: 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   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یرتم ییوزاب 6  اب  الاب  ددرت  ( کیلوردیه  ) کف لدم  دنب  هار  هاگتسد  کی   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004093000050 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

سراپ نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و  یتراجت  مان   PANA 31 لدم کیناکمورتکلا  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درادناتسا و یاراد  دیاب  الاک.دشاب  یم  هدننک  نیمات  دهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  یرادناتسا و  هب  لیوحت  لقن و  لمح و  زا  معا  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ.دشابیم  یدقن  تروصب  بصن  لیوحت و  سپ  تخادرپ.دشاب  همان  تنامض 

3514799611 یتسپ :  دک  نانمس ،  یرادناتسا  جیسب -  راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2129144-023  ، 33443560-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443507-023 :: 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

نانمس یرادناتسا   :: 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   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یرتم ییوزاب 6  اب  الاب  ددرت  فیال  لدم  دنب  هار  هاگتسد  کی   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004093000051 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
سراپ نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم   STOP - SERIES یتراجت مان   STOP لدم کیناکمورتکلا  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درادناتسا و یاراد  دیاب  الاک.دشاب  یم  هدننک  نیمات  دهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  یرادناتسا و  هب  لیوحت  لقن و  لمح و  زا  معا  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ.دشابیم  یدقن  تروصب  بصن  لیوحت و  سپ  تخادرپ.دشاب  همان  تنامض 

3514799611 یتسپ :  دک  نانمس ،  یرادناتسا  جیسب -  راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2129144-023  ، 33443560-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443507-023 :: 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

.یرتم .یرتم   66 ییوزاب   ییوزاب اباب   الاب   الاب ددرت   ددرت (( کیلوردیه کیلوردیه  ) ) کفکف لدم   لدم دنب   دنب هار   هار هاگتسد   هاگتسد کیکی    . . دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 9595

.یرتم .یرتم   66 ییوزاب   ییوزاب اباب   الاب   الاب ددرت   ددرت فیال   فیال لدم   لدم دنب   دنب هار   هار هاگتسد   هاگتسد کیکی    . . دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس یرادناتسا   :: 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   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یرتم ییوزاب 6  اب  الاب  ددرت  ناتسژد  لدم  دنب  هار  هاگتسد  کی   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004093000047 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

زیرآ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   B400-600 لدم  V 24 روتوم اب  یکیناکمورتکلا  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
متسیس

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درادناتسا و یاراد  دیاب  الاک.دشاب  یم  هدننک  نیمات  دهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  یرادناتسا و  هب  لیوحت  لقن و  لمح و  زا  معا  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ.دشابیم  یدقن  تروصب  بصن  لیوحت و  سپ  تخادرپ.دشاب  همان  تنامض 

3514799611 یتسپ :  دک  نانمس ،  یرادناتسا  جیسب -  راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2129144-023  ، 33443560-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443507-023 :: 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

ییوزاب ییوزاب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور یروف 1  لیوحت  یزادنا  هار  بصن و  هارمهب  هدش  هداد  داعبا  تاصخشم و  قبط  یلصا  روتارپا  اب  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  هباشمدکناریا 

1101090614001235 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

رویسیر  تومیر  سلریاو و  یساش  داعبا 3.70*2.30 و  هب  درادناتسا  لیم  تیروکس 10  هشیش  مرف  ددع  بصن 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیوست 3  یروف  لیوحت 

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

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

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6038842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  یاهلیاف  حرش  هب  سابعردنب  هبعش  پآ 7  لور  برد  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004076000031 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  یاهلیاف  حرش  هب  سابعردنب  هبعش  پآ 7  لور  برد  یارجا  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  بعش  تسرپرس  نکسم  کناب  ناریا -  همیب  یور  هب  ور  یکولب -  هارراهچ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913953111 یتسپ : 

32239623-076  ، 32234316-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234083-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9898

هبعش هبعش پآپآ  77   لور   لور برد   برد یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  زاگ  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 19 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000307 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  دنبهار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دننک تکرش  لحم  زا  یروضح  ناگدننک  دیدزاب  افرص   . دشاب یم  یمازلا  دیدزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001548000064 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دننک تکرش  لحم  زا  یروضح  ناگدننک  دیدزاب  افرص   . دشاب یم  یمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

گنیکراپ گنیکراپ یمرها   یمرها دنبهار   دنبهار ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 100100

یایا هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6039015(ROAD BLOCKER) ینفد یا -  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هحفص 66)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا   / تسپرد بصن  تهج  هتسبرادم  متسیس  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه 

1101001132000317 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/06 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( نارهوخ هژیو  ) رثوک هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102

HDMIHDMI لباک   لباک  - - لباک لباک تکوس   تکوس نویزیولت -  -  نویزیولت یراوید   یراوید هیاپ   هیاپ ناوخ   - - ناوخ کالپ   کالپ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب یتراظن -  -  یتراظن تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتراظن تازیهجت  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004868000017 زاین :  هرامش 

نارهاوخ هژیو  رثوک  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20050 لدم  m 5 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

دنوامد نارتسگ  امن  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TNP1000 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   ZC-360 لدم تباث  سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 93 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   DC-700R لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 39 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   BC-700R لدم تباث  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 49 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

رازفا هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-SERJ45 لدم  RJ45 لباک تکوس  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MB 564 لدم  LCD و LED نویزیولت یراوید  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

یمتسر بنیز  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR3204 لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
عجرم نارای  تعنص  اشاپ  ینواعت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  اشاپ  ناوخ  کالپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نارای تعنص  اشاپ  ینواعت  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   LC-500 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنتسه هباشم  اه  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415615458 یتسپ :  دک  نایرون ،  دیهش  هچوک  یلامش  رویرهش  هدفه  خ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32413815-058  ، 32262860-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32427804-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hytera دنرب تسویپ  دنتسم  اب  قباطم  ییویدار  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004613000002 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راملت  TLM - 80 لدم  GHz 80 سناکرف ریوصت  ادص و  ییویدار  میس  یب  هدنتسرف  الاک :  مان 

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

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

hytera دنرب تسویپ  دنتسم  اب  قباطم  ییویدار  تازیهجت  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816839349 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222171-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225347-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6038416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسم کناب  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  هیهت ،  تامدخ :  الاک و  تاصخشم  .تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش  هب 

1101003609000121 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SNC-RZ30 لدم  IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ حرش  هب  نکسم  کناب  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  هیهت ،  تامدخ :  الاک و  تاصخشم  .تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و 

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

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

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

کناب کناب هکبش   هکبش تحت   تحت یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کولب 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 20 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CAT6 تکوس - 2A روتبادا  - LHG5 کیتورکیم ویدار  هیاپ 200 -  اب  یهجو  تشه  لکد  دراگیداب  رباروتوم   5mp نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094238000031 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  کولب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دمحم هدننک  هضرع  عجرم  یدنوامد  یقت  یلع  دمحم  هدنزاس  عجرم  دراگیداب  یتراجت  مان   BPR-IPC5-WL-335 لدم  IP تلوب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدنوامد یقت  یلع 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداما 90-90-90 نتب  یسکلف 16 -  هلول   CAT6 هکبش لباک  با -  دض  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861839819 یتسپ :  دک  کولب ،  یرادرهش  تلادع -  نابایخ  کولب - رهش  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43280040-034  ، 43280250-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43280250-034 :: 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

CAT6CAT6 تکوس   تکوس - - 22 AA  روتبادا روتبادا  -  - LHG5LHG5 کیتورکیم   کیتورکیم ویدار   ویدار  -  - 2 00200 هیاپ   هیاپ اباب   یهجو   یهجو تشه   تشه لکد   لکد   IPIP تلوب   تلوب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106
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دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قبط  یبناج  مزاولو  هاگتسد  تسیب   acam poe h265 lmd20t یپ یا  کرام  هتسب  رادم  یتظافح  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ رد 

1101092992000092 زاین :  هرامش 
دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یسواک مثیم  هدننک  هضرع  عجرم   TELESCOP یتراجت مان   GT-5604A لدم یتظافح  یاهمتسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

4 ددرگ یراذگ  راب  تاحیضوت  قبط  روتکاف  شیپ  دشابیم 3 - هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هارو  بصنو  یتناراگ  دشابیم 2- هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
cat6 رتم  305 هکیش لباک   ---- 2 ددع  acal 836 هاگتسد ---- acam poe h265 Imd20t هاگتسد نیبرود 20  ) تساوخ رد  تاحیضوت 

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد تاحیضوت   تاحیضوت قبط   قبط یبناج   یبناج مزاولو   مزاولو هاگتسد   هاگتسد تسیب   تسیب   acam poe h265 lmd20tacam poe h265 lmd20t یپیپ   یایا   کرام   کرام هتسب   هتسب رادم   رادم یتظافح   یتظافح نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6039115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . همیمض دادرارق  طیارش و  اب  قباطم  رذب  رابنا  هطوحم  ییانشور  هتسب و  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  یاقترا  زین  ریمعت و  ، میمرت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001461000042 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  همیمض  دادرارق  طیارش و  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4198919349 یتسپ :  دک  نارهت ،  هداج  رتمولیک 2 - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33660016-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33661426-013 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6039214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا اتفا  یهاوگ  هئارا  یتسویپ  تسیل  قباطم  زکرم  زیربت  یرادرهش  یزاسرهش  تنواعم  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدوب

1101090736000008 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زیربت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپب دیاب  هدوب و  یمازلا  اتفا  یهاوگ  هئارا  یتسویپ  تسیل  قباطم  زکرم  زیربت  یرادرهش  یزاسرهش  تنواعم  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دهاوخ دات  دروم  یموب  یاه  تکرش.ددرگ  هئارا  روتکاف  شیپ  اب  هارمه 

 : یتسپ دک  زیربت ،  یرادرهش  یبونج - راز  هلال  شبن  یماظن - میکح  ناحیروبا و  نیبام  یدازآ - نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5174643119

34767614-041  ، 2104224-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34773921-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رذب رذب رابنا   رابنا هطوحم   هطوحم ییانشور   ییانشور وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یاه   یاه متسیس   متسیس یاقترا   یاقترا زین   زین وو   ریمعت   ریمعت ،، میمرت میمرت ناونع : : ناونع 108108

هدوب هدوب یمازلا   یمازلا اتفا   اتفا یهاوگ   یهاوگ هئارا   هئارا یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم زکرم   زکرم زیربت   زیربت یرادرهش   یرادرهش یزاسرهش   یزاسرهش تنواعم   تنواعم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  ناکدوک  یبط  زکرم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  نارهت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهروسناسآ نیباک  یارب   fisheye نیبرود هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینوریب طیحم  یراب  تلاب  لسکیپاگم  لقادح 5   IP-POE نیبرود هاگتسد   11

1101030527000109 زاین :  هرامش 
نارهت ناکدوک  یبط  زکرم  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   FAST TECHNOLOGLES یتراجت مان   C1030 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 51 دادعت : 

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

یلخاد شخب  تهج   IP poe 2mp dome نیبرود هاگتسد   51 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم 

1419733151 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  یبط  زکرم  بیرق  رتکد  نابایخ  زرواشکراولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61472101-021  ، 61479-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66930024-021 :: 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

طیحم طیحم یراب   یراب تلاب   تلاب لسکیپاگم   لسکیپاگم   55 لقادح   لقادح   IP-POEIP-POE  نیبرود نیبرود هاگتسد   هاگتسد   1 11 1 اهروسناسآ   اهروسناسآ نیباک   نیباک یارب   یارب   fisheyefisheye نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع
ینوریب ینوریب

1101 10
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نارهت هاگشناد  کیزیفویب  یمیشویب  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095259000016 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  کیزیفویب  یمیشویب  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
Duhva HAC-HDw1400 TRQP 0280B( ددع 16 -) 1 - 

Duhva XVR5116 Hs-s2( ددع 1 -) 2
seagate sky 4TB-3

رتم راد 3000  لیوف  دلیش و  سم  مامت  قرب  لغب  ریوصت  لباک  -4
ددع کی 16  هجرد  رپمآ  تلو 2 روتپادآ 12 - 5

یزادنا هار  بصن و  -6
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.کیکفت هب  تمیق  یمسر و  روتکاف  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک قودنص ،   1417614335  : یتسپدک کیزیفویب  یمیشویب و  تاقیقحت  زکرم  سدق -  نابایخ  بالقنا -  نابایخ  یناشن : نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1417614335 یتسپ : 

66969254-021  ، 66498673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66404680-021 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ناریا رامآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لاناک  ود  یس و   DAHUA دنرب  NVR5832-4KS2 لدم ( هتسبرادم یاه  نیبرود  ملیف  طبض  هاگتسد  )NVR هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شفنب لاتیجید  نرتسو  لدم  یتیابارت  شش  دراه  ددع  تشه  هارمه 

1101003013000120 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یمتسر بنیز  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR3204 لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لدم یتیابارت  شش  دراه  ددع  تشه  هارمه  هب  لاناک  ود  یس و   DAHUA دنرب  NVR5832-4KS2 لدم NVR هاگتسد اقیقد  زکرم  تساوخ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا شفنب  لاتیجید  نرتسو 

ددرگ هعلاطم  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد 
دوش هداد  اجکی  مالقا  همه  تمیق 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965070-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: 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

هارمه هارمه هبهب   لاناک   لاناک ودود   وو   یسیس     DAHUADAHUA  دنرب دنرب   NVR5832 -4KS2NVR5832 -4KS2 لدم   لدم (( هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ملیف   ملیف طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد )) NVRNVR هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
شفنب شفنب لاتیجید   لاتیجید نرتسو   نرتسو لدم   لدم یتیابارت   یتیابارت شششش   دراه   دراه ددع   ددع تشه   تشه

1121 12
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسرهف اب  قباطم  ناتسرل  ناتسا  تخاس  ریز  تاطابترا  یاههاگتسیا  زکارم و  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  یرادهگن  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامیپ طیارش  عبات  تسویپ -  مئامض  ریداقم و 

1101001022001943 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33429888-066  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاس تخاس ریز   ریز تاطابترا   تاطابترا یاههاگتسیا   یاههاگتسیا وو   زکارم   زکارم یتظافح   یتظافح وو   ینمیا   ینمیا یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 113113
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دنشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  یاهدکناریا  تسویپ (  تساوخرد  قباطم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000133 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روشک نژیو  لاب  لگ  کاترف  هدنزاس  عجرم   AVM8415XS لدم  AI دنمشوه تیلباق  یاراد  سکیف  زنل  لادنو  لسکیپاگم  ماد 8  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نژیو لاب  لگ  کاترف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  لاب  لگ  کاترف  هدنزاس  عجرم   AVM2513XS لدم سکیف  زنل  لسکیپاگم  تلوب 2  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نژیو لاب  لگ  کاترف 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   IAP.NB-P3822WSA لدم راکدوخ  سوکوف  موز و  بش و  رد  دید  تیلباق  اب  لسکیپ  اگم  تشه  تلوب  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ  نمیا 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق  یسررب  دروم  ناونع  چیه  هب  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخ  رد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن : 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1141 14
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مهن هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مهن  هاگشیالاپ  ساسح  یاه  نامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097587000235 زاین :  هرامش 

مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  یتسویپ  دانسا  هب  رتشیب  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463117-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: 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

ساسح ساسح یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 115115
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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

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا  تسویپ (  تساوخرد  قباطم  لماک  تاقلعتن  اب  یتسد  یترارح  بش  رد  دید  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000134 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NT-P3315 لدم هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  یترارح  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق  یسررب  دروم  ناونع  چیه  هب  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخ  رد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن : 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6038043 .... میسقت و هبعج  رواپ -  یرن  رپمآ -  تلو 2  روتپادآ 12   - AHD نژیو کیاه  نیبرود  هحفص 34)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکوس6038300 نویزیولت -  یراوید  هیاپ  ناوخ  - کالپ  رازفا  مرن  هتسب  یتراظن -  تازیهجت  نیبرود و 
HDMI لباک  - لباک

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنرب6039424  NVR5832-4KS2 لدم ( هتسبرادم یاه  نیبرود  ملیف  طبض  هاگتسد  )NVR هاگتسد
لاتیجید نرتسو  لدم  یتیابارت  شش  دراه  ددع  تشه  هارمه  هب  لاناک  ود  یس و   DAHUA

شفنب

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکناریا   دکناریا تسویپ (  (  تسویپ تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم لماک   لماک تاقلعتن   تاقلعتن اباب   یتسد   یتسد یترارح   یترارح بشبش   ردرد   دید   دید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1161 16
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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 " ) " ) 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  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادرهش6038288 نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 36)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شیامن6039532 هدرپ  / ددع هاگشیالاپ 5 نفلت  متسیس  رد  هدافتسا  تهج  ( گنر زمرق  ) قیرح مالعا  نفلت 
ددع یشوگ 1 کی  هارمه  لنپ  /و  یریوصت نوفیآ  / ددع پوکسا 1 یقرب 2.5*2.5

هحفص 36) 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

تکوس6038300 نویزیولت -  یراوید  هیاپ  ناوخ  - کالپ  رازفا  مرن  هتسب  یتراظن -  تازیهجت  نیبرود و 
HDMI لباک  - لباک

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییوزاب 60380826 اب  الاب  ددرت  ( کیلوردیه  ) کف لدم  دنب  هار  هاگتسد  کی   . دشابیم هباشم  دک  ناریا 
.یرتم

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

.یرتم6038089 ییوزاب 6  اب  الاب  ددرت  فیال  لدم  دنب  هار  هاگتسد  کی   . دشابیم هباشم  دک  یاهمتسیسناریا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ییوزاب6038250 دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

گنیکراپ6039030 یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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مشق ماگنه  عیانص  هعسوت  زیهجت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

call تروص هب  شک  کدی  روانش  دنورف  ود  نیمات  قیرط  زا  ییایرد  یگدولا  اب  هلباقم  هلکسا  یتشک و  قیرح  افطا  یریگولهپ  یزاس  نمیا  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مزال تازیهجت  هیلک  هارمه  هب  یگدولآ  اب  هلباقم  روانش  دنورف  کی  قیرح و  افطا  متسیس  هب  زهجم  راخب  بسا  تردق 4000  اب   asd روانش دنورف  کی   out

لاس  1 نامیپ :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد  26401820  - 24 :: نفلت :: HQIMDC.commercial@pedc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

6037907EPC قیرح نالعا  متسیس  هحفص 36)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرادرهش6038288 نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 36)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6038391 یافطا  قیرح و  نالعا  متسیس  هحفص 36)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6038424 افطا  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 36)یحارط قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6038709 ( قیرح ءافطا  لزان  کی  یاراد  بآ  یواح  هدننک  شوماخ   ) یناشن شتآ  هحفص 36)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شیامن6039532 هدرپ  / ددع هاگشیالاپ 5 نفلت  متسیس  رد  هدافتسا  تهج  ( گنر زمرق  ) قیرح مالعا  نفلت 
ددع یشوگ 1 کی  هارمه  لنپ  /و  یریوصت نوفیآ  / ددع پوکسا 1 یقرب 2.5*2.5

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

متسیس6039748 هارمه  هب  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یادنا ، هار  بصن و  نیمات ، هحفص 9)یحارط ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زا6039813 ییایرد  یگدولا  اب  هلباقم  هلکسا ،  یتشک و  قیرح  افطا  یریگولهپ ،  یزاس  نمیا  تامدخ 
اب  asd روانش دنورف  کی  ) call out تروص هب  شک )  کدی   ) روانش دنورف  ود  نیمات  قیرط 

 ... قیرح و افطا  متسیس  هب  زهجم  راخب  بسا  تردق 4000 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

کدی کدی  ) ) روانش روانش دنورف   دنورف ودود   نیمات   نیمات قیرط   قیرط زازا   ییایرد   ییایرد یگدولا   یگدولا اباب   هلباقم   هلباقم هلکسا ،  ،  هلکسا وو   یتشک   یتشک قیرح   قیرح افطا   افطا یریگولهپ ،  ،  یریگولهپ یزاس   یزاس نمیا   نمیا تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
 ...  ... وو قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس هبهب   زهجم   زهجم راخب   راخب بسا   بسا   40004000 تردق   تردق اباب     asdasd  روانش روانش دنورف   دنورف کیکی   ))   call outcall out تروص   تروص هبهب   شکشک )  ) 

117117
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6038242( یزادنا هار  بصن ، تازیهجت ، نیمات  یحارط ، زاگ ( یحاون  کینورتکلا  تظافح  هحفص 15)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زکرم6038509 قرب ، تسپ  کینورتکلا 5  تظافح  متسیس  یارجا  تازیهجت و  الاک و  نیمات  یحارط ، - 
EPC شور هب  هاگورین  زاگ  راشف  لیلقت  هاگتسیا  گنیچپسید و 

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویساربیلاک هگرب  هارمه  هب  h2s زاگ روسنس  رپمآ  یلیم  یجورخ 40-4  اب  xcd لدم روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092205000342 زاین :  هرامش 

فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
نویساربیلاک هگرب  هارمه  هب  h2s زاگ روسنس  رپمآ  یلیم  یجورخ 40-4  اب  xcd لدم روتکتد  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459974111 یتسپ :  دک  کالپ 71 ،  یمساق ، دیهش  نابایخ  یربکا ، دیهش  راولب  نیعم ، داتسا  راولب  یوربور  یدازآ ، نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66075229-021  ، 66075011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66075013-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نویساربیلاک6039473 هگرب  هارمه  هب  h2s زاگ روسنس  رپمآ  یلیم  یجورخ 40-4  اب  xcd لدم هحفص 90)روتکتد  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نویساربیلاک نویساربیلاک هگرب   هگرب هارمه   هارمه هبهب   h2sh2s زاگ   زاگ روسنس   روسنس رپمآ   رپمآ یلیم   یلیم   4040 -- 44 یجورخ   یجورخ اباب   xcdxcd  لدم لدم روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6037979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DC III رتم یلیم  زنل 55-18  هارمه  هب   EOS 2000D لدم نناک  لاتیجید  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092205000341 زاین :  هرامش 

فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CMOS رگسح : عون   • :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتشیب لسکیپاگم و   24 رگسح : رثوم  تقد  •

رتمیلیم  625  - 25: ینوناک هلصاف  •
ربارب  3 لاکیتپا : ییامنگرزب  •

هیناث  1/4000 رتاش : تعرس  رثکادح  •
هیناث  30 رتاش : تعرس  لقادح  •

Full HD ملیف : نشولوزر  •

1459974111 یتسپ :  دک  کالپ 71 ،  یمساق ، دیهش  نابایخ  یربکا ، دیهش  راولب  نیعم ، داتسا  راولب  یوربور  یدازآ ، نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66075142-021  ، 66075011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66075013-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6037982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SX620 HS لدم نناک  لاتیجید  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092205000333 زاین :  هرامش 

فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لسکیپاگم  20: رگسح رثوم  تقد   • :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتمیلیم  625  - 25: ینوناک هلصاف  •

ربارب  25: لاکیتپا ییامنگرزب  •
ربارب  4: لاتیجید ییامنگرزب  •

رتم یتناس   5: لامرن سوکوف  هلصاف  لقادح  •
رتم یتناس   1: ورکام تلاح  سوکوف  هلصاف  لقادح  •

1459974111 یتسپ :  دک  کالپ 71 ،  یمساق ، دیهش  نابایخ  یربکا ، دیهش  راولب  نیعم ، داتسا  راولب  یوربور  یدازآ ، نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66075142-021  ، 66075011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66075013-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مال هب  یریگ  هزادنارازفا  مرن   IR-CUT رتلیفزهجم بوکسورکیم  لاصتا  روتبادآ  . 10MP- USB3 پوکسورکیم لاتیجید  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  تقد 0.01 -  هشیش  هربیلاک 

1101091579000465 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رتخاب نابات  رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم   NOVEL یتراجت مان   HDCE-10C لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  هعطق  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  دنیارف  هدنشورف - اب  هاگشناد  ات  عوجرم  ای  دات و  لیوحت و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  لیوحت 20 زا  سپ  تخادرپ  ربتعم - یتناراگ  یاراد 

09155187915 رورنه : مناخ  سامت  هب  زاین  تروص  رد 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38806050-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالمال هبهب   یریگ   یریگ هزادنارازفا   هزادنارازفا مرن   مرن   IR-CUTIR-CUT رتلیفزهجم رتلیفزهجم بوکسورکیم   بوکسورکیم لاصتا   لاصتا روتبادآ   روتبادآ . . 1010 MP-  USB3MP-  USB3  پوکسورکیم پوکسورکیم لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
 - - 0 .0 10 .0 1 تقد   تقد هشیش   هشیش هربیلاک   هربیلاک

12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ذنمشوه  LED نویزیولت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001154 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
چنیا ذنمشوه 50  LED نوی زیولت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

رکد روتکاف  شیپ  رد  یتناراگ  نازیم  الاک  دنرب  لماش  نویزیولت  تاصخشم  هیلک  رادیرخ - رظن  دروم  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  ذعب  زور  تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  اه  هنیزه  هیلک  ددرگ -

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

33472751-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه   LEDLED  نویزیولت نویزیولت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

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

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

زا 136 ھحفص 94 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v74tpfdpytn3c?user=37505&ntc=6038933
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6038933?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  لماش looudspeaker و  توص  لاقتنا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201097847000006 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
233 لکدادعت فیدر  لماش 12  تسویپ  تسیل  قبط  تاقلعتم  لماش looudspeaker و  توص  لاقتنا  تازیهجت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
NO 233 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات زا  دک  ناریا  تفایرد  زا  سپ  الاک  دیرخ  - ددرگ یراددوخ  یلام  داهنشیپ  هئارا  زا  - دشابیم هدننک  نیمات  زا  دک  ناریا  تفایرد  تهج  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینالغب  2253-07731312278- دریذپیم تروص  داتس  هناماس  رد  ناگدننک 

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

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یا6037858 هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
یریوصت تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ،

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6037979 هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید6037982 نیبرود  هحفص 15)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید6038022 هتسب  رادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6038043 .... میسقت و هبعج  رواپ -  یرن  رپمآ -  تلو 2  روتپادآ 12   - AHD نژیو کیاه  نیبرود  هحفص 34)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تکوس6038300 نویزیولت -  یراوید  هیاپ  ناوخ  - کالپ  رازفا  مرن  هتسب  یتراظن -  تازیهجت  نیبرود و 
HDMI لباک  - لباک

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب6038416 هکبش  تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  هحفص 75)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تاقلعتم تاقلعتم وو     looudspeakerlooudspeaker  لماش لماش توص   توص لاقتنا   لاقتنا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 136 ھحفص 95 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jwuj5mjul8sdr?user=37505&ntc=6039366
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6039366?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6038471 - LHG5 کیتورکیم ویدار  هیاپ 200 -  اب  یهجو  تشه  لکد   IP تلوب هتسب  رادم  نیبرود 
CAT6 تکوس - 2A روتبادا

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6038886IR- رتلیفزهجم بوکسورکیم  لاصتا  روتبادآ  . 10MP- USB3 پوکسورکیم لاتیجید  نیبرود 
 - تقد 0.01 هشیش  هربیلاک  مال  هب  یریگ  هزادنارازفا  مرن   CUT

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

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

دنمشوه6038933  LED نویزیولت هحفص 15)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

تسیب6039040  acam poe h265 lmd20t یپ یا  کرام  هتسب  رادم  یتظافح  نیبرود  دیرخ 
تسویپ رد  تاحیضوت  قبط  یبناج  مزاولو  هاگتسد 

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رذب6039115 رابنا  هطوحم  ییانشور  هتسب و  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  یاقترا  زین  ریمعت و  ، هحفص 75)میمرت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسیل6039214 قباطم  زکرم  زیربت  یرادرهش  یزاسرهش  تنواعم  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و 
هدوب یمازلا  اتفا  یهاوگ  هئارا  یتسویپ 

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لقادح 60392205  IP-POE نیبرود هاگتسد  اهروسناسآ 11  نیباک  یارب   fisheye نیبرود هاگتسد   2
ینوریب طیحم  یراب  تلاب  لسکیپاگم 

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6039366 لماش looudspeaker و  توص  لاقتنا  هحفص 15)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6039384 رادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنرب6039424  NVR5832-4KS2 لدم ( هتسبرادم یاه  نیبرود  ملیف  طبض  هاگتسد  )NVR هاگتسد
لاتیجید نرتسو  لدم  یتیابارت  شش  دراه  ددع  تشه  هارمه  هب  لاناک  ود  یس و   DAHUA

شفنب

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6039471 رادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ساسح6039477 یاه  نامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  هحفص 75)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دکناریا6039478 تسویپ (  تساوخرد  قباطم  لماک  تاقلعتن  اب  یتسد  یترارح  بش  رد  دید  نیبرود 
( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا 

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیامن6039532 هدرپ  / ددع هاگشیالاپ 5 نفلت  متسیس  رد  هدافتسا  تهج  ( گنر زمرق  ) قیرح مالعا  نفلت 
ددع یشوگ 1 کی  هارمه  لنپ  /و  یریوصت نوفیآ  / ددع پوکسا 1 یقرب 2.5*2.5

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " 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 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوسپا روتکژورپ  اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000159000022 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 17 دادعت : 
1401/10/03 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  دشابیم  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 اتید   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتید6038367 روتکژورپ  هحفص 97)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اتید اتید روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 124124
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  اتید  یزاس  هریخذ  تیریدم  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001940 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهمتسیس یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EMC هدنزاس عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   UNITY XT 680 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
ورشیپ یتاعالطا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  تسیمازلا .  تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و  هئارا  .تسویپ  حرش  هب  الاک  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح  سامت  ایک  یاقآ  اب 86751322  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا ینف 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم اتید   اتید یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تیریدم   تیریدم هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458794 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/24هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3par 7200 زاس هریخذ  دراه  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  ناکدوک  یبط  زکرم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  نارهت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  زاس  هریخذ  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030527000110 زاین :  هرامش 

نارهت ناکدوک  یبط  زکرم  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak J630SDPE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733151 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  یبط  زکرم  بیرق  رتکد  نابایخ  زرواشکراولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61472101-021  ، 61479-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66930024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

33par 7200par 7200 زاس   زاس هریخذ   هریخذ دراه   دراه ناونع : : ناونع 126126

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 127127
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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 15 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6039394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک  _ دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  مرگولیگ _  ناجنز 226  هتسکش  دنق  ددع _  دادعت 339  زمرق  دازرهش  یمرگ  یاچ 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  تبث  هباشم 

1101091319000130 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گرب نیچ  مد  هدننک  هضرع  عجرم  زمرق  سورخ  یتراجت  مان   g 100 ییاوقم تکاپ  هتکلک  نالیس و  هایس  یاچ  الاک :  مان 
تکاپ 339 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نورزاک زبسرهش  ناروآدهش  هدننک  هضرع  عجرم  نورزاک  هراتس  یتراجت  مان   kg 10 ینلیتا یلپ  هسیک  هتسکش  دنق  الاک :  مان 

هسیک 226 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداز نیما  دیهش  هناخدرس  کراصح  کرهش  یوربور  رهشمالسا  زادعب  سردآ  یلا 16 ) تعاس 8   ) یزابهش سامت 09356522109  هرامش   :: 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

56679050-021  ، 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

دکدک  _ _ دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح مرگولیگ _  _  مرگولیگ   226226 ناجنز   ناجنز هتسکش   هتسکش دنق   دنق ددع _  _  ددع دادعت  339339   دادعت زمرق   زمرق دازرهش   دازرهش یمرگ   یمرگ   100100 یاچ   یاچ ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدش   هدش تبث   تبث هباشم   هباشم

128128
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MODULE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004534 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   CISCO ENET SX FIBER SFP MODULE لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23383195-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

تسویپ6038073 تاصخشم  قباطم  اتید  یزاس  هریخذ  تیریدم  هاگتسد  کی  هحفص 97)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

60382543par 7200 زاس هریخذ  هحفص 97)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ6039195 تاصخشم  قباطم  زاس  هریخذ  هحفص 97)هاگتسدکی  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هب6039394 لمح  مرگولیگ _  ناجنز 226  هتسکش  دنق  ددع _  دادعت 339  زمرق  دازرهش  یمرگ  یاچ 100 
.تسا هدش  تبث  هباشم  دک   _ دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع 

هحفص 97) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6039466 زاس  هحفص 97)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هنایار هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 129129

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

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

زا 136 ھحفص 101 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kcz6m962q9lgw?user=37505&ntc=6039466
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6039466?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

ییوزاب 60380826 اب  الاب  ددرت  ( کیلوردیه  ) کف لدم  دنب  هار  هاگتسد  کی   . دشابیم هباشم  دک  ناریا 
.یرتم

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

.یرتم6038089 ییوزاب 6  اب  الاب  ددرت  فیال  لدم  دنب  هار  هاگتسد  کی   . دشابیم هباشم  دک  یاهمتسیسناریا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ییوزاب6038250 دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6039015(ROAD BLOCKER) ینفد یا -  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هحفص 66)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ6039030 یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم  شوش  هبعش  رورس  قاتا  ییاجاجو  لاقتنا  صوصخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093021000023 زاین :  هرامش 

شوش هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6471773168 یتسپ :  دک  قداص ،  رفعج  ماما  راولب  یلامش  یرهش  نیمز  شوش  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42829984-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42824767-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6038286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم نامزاس  رابنا  لیوحت  لحم  .دشاب  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  تسیاب  یم  تاعطق  همه   . تسویپ تسیل  اب  قباطم  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09121384507: یگنهامه تهج  سامت  هرامش  .دشاب 

1101001554000370 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

سامت هرامش  .دشاب  یم  نامزاس  رابنا  لیوحت  لحم  .دشاب  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  تسیاب  یم  تاعطق  همه   . تسویپ تسیل  اب  قباطم  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09121384507: یگنهامه تهج 

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

22167465-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بذاک بذاک فقس   فقس یبوچ -  -  یبوچ برد   برد تخاس   تخاس برد -  -  برد میرف   میرف رورس -  -  رورس قاتا   قاتا ییاجباج   ییاجباج وو   لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 130130

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 131131
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6038880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم نامزاس  رابنا  لیوحت.دشاب  یتناراگ  یاراد  هدوب و  لانیجروا  تسیاب  یم  تاعطق  یمامت.تسویپ  تسیل  اب  قباطم  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه 09121384507 هرامش.دشاب 

1101001554000371 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هرامش.دشاب یم  نامزاس  رابنا  لیوحت.دشاب  یتناراگ  یاراد  هدوب و  لانیجروا  تسیاب  یم  تاعطق  یمامت.تسویپ  تسیل  اب  قباطم  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09121384507

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

22167465-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 132132
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مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6039007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ITP SERVER AF300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000206 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناتسراهب  یورین  ایاپ  تارباخم  قرب و  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AF300 لدم  NTP رورس میات  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

ناتسراهب یورین  ایاپ  تارباخم  قرب و  یسدنهم  ینف و 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  هناگادج  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  .تسین  دیرخ  کالم  هدوب و  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  یزادنا  هار  لمح و  تیلویسم  هنیزه و 

**** .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یاه  لیاف  هیارا  ***

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

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

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NTPNTP  رورس رورس میات   میات ساسا   یپیپ   یجیج   ناونع : : ناونع 133133
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لباب یرادرهش   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباب یرادرهش  رتنساتید  رد  هدافتسا  تهج   DL380 Gen 10 لدم یپ  چا  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050272000135 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هناگدنچ 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4713666511 یتسپ :  دک  لباب ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  - سردم نابایخ  شبن  - تیالو نادیم  - لباب - ناردنزام ناتسا  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35156-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223400-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6039380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیروتسا نس  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000301 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

DL380 Gen 10DL380 Gen 10 لدم   لدم یپیپ   چاچا   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134

جیروتسا جیروتسا نسنس   رورس   رورس ناونع : : ناونع 135135
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

بذاک6037975 فقس  یبوچ -  برد  تخاس  برد -  میرف  رورس -  قاتا  ییاجباج  هحفص 102)لاقتنا و  رورس  ( رورس

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

6038199 , ... ups لنپ -  چپ  کر -  رورس ـ  قاتا  هحفص 17)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6038286 هحفص 102)رورس  رورس  ( رورس

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

تخوس6038406 دنمشوه  هناماس  کیژتارتسا  هحفص 40)مالقا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6038880 هحفص 102)رورس  رورس  ( رورس

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

6039007NTP رورس میات  سا  یپ  هحفص 102)یج  رورس  ( رورس

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

6039146DL380 Gen 10 لدم یپ  چا  رورس  هحفص 102)دیرخ  رورس  ( رورس

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

جیروتسا6039380 نس  هحفص 102)رورس  رورس  ( رورس

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

دک6039408 ناریا  تسویپ  طیارش  تاصخشم و  تاعالطا و  قبط  تاقلعتم  رورس و  کر  یضاقتم 
تسا هباشم 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6039413- اضاقت تسویپ  حرش و  قبط  انیع  دیرخ  لک 2- دادعت  ملق   2 (- چوس ) اداکسا هکبش  حالصا 
تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - ددع 3000 دادعت ( - لباد  ) هارود ماد  روسنس  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000228 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
روشک  SMITHS MEDICAL CZECH REPUBLIC A.S هدنزاس عجرم  یتس  هتسب 1   MX9622 لدم یبلق  گنیروتینام  نمول  لبد  رسویدسنرت  تس  الاک :  مان 

ایرآ نامرد  زور  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس 
تس 3000 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

23922218 سامت - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  - ددع 3000 دادعت ( - لباد  ) هارود ماد  روسنس  تیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

03531454977 یناجیوک یرفعج  نسحدمحم  1401082014010926 سکلورت تنج  تسب  دیرخ  1100332 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقفاب یعناق  نسح  1401090714010928 فیدر گنلیش.باریز.رشاودیرخ 6 1020581

03531454977 نهک یدومحم  دیعس  1401090914010926 سکبریگ هدند  دیرخ  1287
یقفاب یعناق  نسح  1401090914010928 فیدر 25 نلیتا یلپ  تالاصتا  1010838

یقفاب یعناق  نسح  1401090914010928 بالضاف هیفصت  هاگتسد  یباقشب  رزویفیددیرخ  1020607
03531454977 یقفاب یحاتف  یداه  1401091314010922 چیئوس لول  تنیوپ  ینزاخ ، جنس  حطسروسنس  1100172

03531454469 یقفاب یرگزرب  ناسحا  1401091414010921 قیمعرایش گنیربلب  دیرخ  1020621
03531454475 یدمحمریش اضر  کیلور 1401091414010921 عاونا  فیدر  ود  دیرخ  1100510

03531454473 یعناق شروک  1401092014011003 سکبریگ زادنا  ریخات  دیرخ  171

:: 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

(( لباد لباد  ) ) هارود هارود ماد   ماد روسنس   روسنس تیک   تیک ناونع : : ناونع 136136

سکبریگ سکبریگ زادنا   زادنا ریخات   ریخات دیرخ   دیرخ نلیتا -  -  نلیتا یلپ   یلپ تالاصتا   تالاصتا گنلیش.باریز.رشاودیرخ -  -  گنلیش.باریز.رشاودیرخ سکلورت -  -  سکلورت تنج   تنج تسب   تسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6038608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154268 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاگ روسنس  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/09/26 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-9015902-T27 :: یهگآ یهگآ هرامش   اضقنا 1401/10/07هرامش خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6038735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعرس شزرل و  روسنس  تخاس  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

زاگ زاگ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 138138

تعرس تعرس وو   شزرل   شزرل روسنس   روسنس تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 139139
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6038807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( جورخ دورو و  هرهچ  تبث   ) Suprema FaceStation2 هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سنسیال یرادهگن و  رارقتسا و  هارمه  هب 
1101001123000483 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  همیب  رگراک و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  تسا *.* .  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  دادعت  ینف و  تاصخشم  .تسا *.*  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور باسح 65  هیوست  .تسا  هدنشورف 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال وو   یرادهگن   یرادهگن وو   رارقتسا   رارقتسا هارمه   هارمه هبهب   جورخ ) ) جورخ وو   دورو   دورو هرهچ   هرهچ تبث   تبث  ) ) Suprema FaceStation2Suprema FaceStation2 هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 140140

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

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

زا 136 ھحفص 110 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cyurdchm3gqj5?user=37505&ntc=6038807
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6038807?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  یتسیزهب   :: 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 06 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fase station2 بایغ روضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003411000118 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن  تخادرپ 

دشاب ناهفصا  ناتسا  هدودحم  رد  هدننک  نیمات  افرص 

8166637316 یتسپ :  دک  مود ، ) اناداپآ  دادرخ (  یادتبا خ 15  اناداپآ  هار  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410355-031  ، 36411391-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36412656-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

fase station2fase s tation2 بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 141141
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ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6039252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  ًاقیقد  پلاپ - رتمولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004246000193 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عون ، موینمولآ : هندب لایرتم  ،316 لیتسا : روسنس لایرتم  ،PN40: راشف ، سویسلس هجرد  -10 ات 50: یدنیآرف یامد  ، یسیطانغم عون  - 

یلیم 20 ات 4: یطابترا لکتورپ  ، لاتیجید یلحمرگشیامن  یاراد  ، تاعیام : لایس عون  ، دصرد 0/2: تقد ، یجنلف : لاصتا
( تسویپ قباطم   ) تعاسربرتیل 5000 ات 100: تیفرظ ،66: تظافح IP، رپمآ

تالآرازبا الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

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

یلخاد 504-501 اب  زاین  تروص  رد  دشابیم -  هدننک  نیمات  هدهع  لقن  لمح و  هنیزه  تسیمازلا -  یمسر  روتکاف  ندوب  اراد  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت 

 : یتسپ دک  ناریا ،  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  شواک   کرهش  شواک  راولب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 9  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3365164776

32106000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32106000-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پلاپ پلاپ رتمولف   رتمولف ناونع : : ناونع 142142
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 ( گراخ هقطنم  ناریا (  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   LT20 لدم رتیمسنارت  لول  یارب  اهروسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004530 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هوژپ تعنص  یماح  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   PMP 71 لدم یلاتیجید  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   LT20 لدم رتیمسنارت  لول  یارب  اهروسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

07063774-093  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتیمسنارت رتیمسنارت لول   لول یارب   یارب اهروسنس   اهروسنس ناونع : : ناونع 143143
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط   ) لپوک ومرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  ناگرهب  یتفن  هقطنم  رد  لیوحت  دات و 

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1101094095000480 زاین :  هرامش 
ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN THERMOCOUPLE یتراجت مان   TYPE J-K-S-R-T لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  ددرگن  هئارا  روتکاف  شیپ  هک  یتاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  سامت  تهج  لیابوم  هرامش 

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23338820-021  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6039780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ دشاب .  .  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دشاب .  .  دشاب یمیم   ناگرهب   ناگرهب یتفن   یتفن هقطنم   هقطنم ردرد   لیوحت   لیوحت وو   دات   دات تسویپ )  )  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) لپوک لپوک ومرت   ومرت ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض

144144

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل یشیامرگ (  (  یشیامرگ جیکپ   جیکپ هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 145145
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.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسارب  روتکاف  شیپ  ًامتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یرابتعا 3  تخادرپ 

.تسا یمازلا  یگنهامه  تمیق  مالعا  زا  لبق 
یزردوگ 09123138548

1101096102001177 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هیمورا زبس  یادن  هدننک  هضرع  عجرم   SH001 لدم یراوید  ژافوش  جیکپ  ترارح  روسنس  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نیرفآ امرس  هدننک  هضرع  عجرم   COPELAND یتراجت مان  لدم 8400648  جیکپ  رشاو  هروسام و  هرهم  هعومجم  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

هیمورا زبس  یادن  هدننک  هضرع  عجرم  یراوید  ژافوش  جیکپ  راشف  هدنهاک  هعطق  ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
روتایدار ناریا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   GIANNONI یتراجت مان   PP14FW4R01 لدم جیکپ  یترارح  لدبم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

روتایدار ناریا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   Imit Control System یتراجت مان  یشیامرگ  جیکپ  لدم 066251  لماک  راشف  جیگ  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - - L84L84  ونر ونر هبهب   طوبرم   طوبرم تاعطق   تاعطق نویماک -  -  نویماک هبهب   طوبرم   طوبرم تاعطق   تاعطق یایا -  -  هبرقع   هبرقع راشف   راشف جیگ   جیگ روتارنژ -  -  روتارنژ روتوم   روتوم هبهب   طوبرم   طوبرم تاعطق   تاعطق نیمات :  :  نیمات ناونع : : ناونع
 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل وو ( ...  ( ...  هیلخت   هیلخت ریش   ریش لماک   لماک گنیریب   گنیریب

146146

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

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

زا 136 ھحفص 115 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6grf62tl7je8s?user=37505&ntc=6039780
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6039780?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روطب ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک لاسرا  ازجم 

1101093985007245 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کت هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
ناتسزوخ ساملا  ناژور 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3516TA روتارنژ روتوم   in 9/1 نوتسیپ الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  زیبماک 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تراپ لزید  سیتاسیا  هدننک  هضرع  عجرم  زنیماک 786  نویماک  روتوم  گنل  لیم  رس  دمن  هساک  هعطق  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 ونر کیتاموتا  سکبریگ  یکدی  یزلف  رشاو  گنیربلب و  دمن و  هساک  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 9 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 
ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI

تس 18 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک لاسرا  ازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  تنیموک ) زوه  ) 0130326 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4148770-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6038126( لباد  ) هارود ماد  روسنس  هحفص 107)تیک  روسنس  ( روسنس

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

ریخات6038426 دیرخ  نلیتا -  یلپ  تالاصتا  گنلیش.باریز.رشاودیرخ -  سکلورت -  تنج  تسب  دیرخ 
سکبریگ زادنا 

هحفص 107) روسنس  ( روسنس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ6038608 هحفص 107)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

تعرس6038735 شزرل و  روسنس  هحفص 107)تخاس  روسنس  ( روسنس

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

رارقتسا و6038807 هارمه  هب  جورخ ) دورو و  هرهچ  تبث   ) Suprema FaceStation2 هاگتسد
سنسیال یرادهگن و 

هحفص 107) روسنس  ( روسنس

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

6039080fase station2 بایغ روضح  هحفص 107)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

پلاپ6039252 هحفص 107)رتمولف  روسنس  ( روسنس

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

رتیمسنارت6039306 لول  یارب  هحفص 107)اهروسنس  روسنس  ( روسنس

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

نویساربیلاک6039473 هگرب  هارمه  هب  h2s زاگ روسنس  رپمآ  یلیم  یجورخ 40-4  اب  xcd لدم هحفص 90)روتکتد  روتکتد  ( روتکتد

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

ناریا6039475 دشاب .  یم  ناگرهب  یتفن  هقطنم  رد  لیوحت  دات و  تسویپ )  تسیل  قبط   ) لپوک ومرت 
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب .  یم  هباشم  دک 

هحفص 107) روسنس  ( روسنس

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

6039780 ( تسویپ تسیل  یشیامرگ (  جیکپ  هب  طوبرم  تازیهجت  هحفص 107)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

6039792 - نویماک هب  طوبرم  تاعطق  یا -  هبرقع  راشف  جیگ  روتارنژ -  روتوم  هب  طوبرم  تاعطق  نیمات : 
 ( تسویپ تسیل  هیلخت و ( ...  ریش  لماک  گنیریب   - L84 ونر هب  طوبرم  تاعطق 

هحفص 107) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم   SDM 1800N لدم رژراش  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001073 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم   SDM1800 لدم  W 1800 ناوت دم  چیئوس  هدننک  وسکی  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  دیاب  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

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

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6038150nexus 9396x وکسیس هحفص 17)چیئوس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تخوس6038406 دنمشوه  هناماس  کیژتارتسا  هحفص 40)مالقا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ریخات6038426 دیرخ  نلیتا -  یلپ  تالاصتا  گنلیش.باریز.رشاودیرخ -  سکلورت -  تنج  تسب  دیرخ 
سکبریگ زادنا 

هحفص 107) روسنس  ( روسنس

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

6038454SDM 1800N لدم رژراش  هحفص 117)لوژام  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6038898 چیئوس  هحفص 40)رتور و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6039335om5 کاروین نفلت  زکرم   c3750 24 pss وکسیس هحفص 40)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

SDM 1800NSDM 1800N  لدم لدم رژراش   رژراش لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 147147
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** ELECTRICAL PANEL LV: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم 
1101097684000326 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناریا ولبات ، ناریا  ولبات ، ناریا  فیعض  راشف  ریگ  چوس  لنپ  هدرشف ، هلر ، الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

ناریا ولبات ، ناریا  ولبات ، ناریا  طسوتم  راشف  ریگ  چوس  لنپ  هدننک ، عطق  لانیمرت ، الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
ناریا ولبات ، ناریا  فیعض ، راشف  ریگ  چوس  لنپ  یکیناکم ، تاعطق  هعومجم ، الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

07731466275*09125839698 نفلت : 

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

31466275-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ هئارا   هئارا دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ اضاقت   اضاقت لماک   لماک حرش   حرش **** 1919 زاف زاف -- مهد مهد هاگشیالاپ   هاگشیالاپ **** ELECTRICAL PANEL LVELECTRICAL PANEL LV:: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف اباب   قبطنم   قبطنم

148148

یرارطضا یرارطضا هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم -- یروتاینیم یروتاینیم زویف   زویف -- رتم رتم هلر   هلر -- هلر هلر دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرب تاعطق  ملق  17 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288004475 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلر دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
رتم هلر  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

هلر دیر  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
نامز دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

هلر دیر  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
هلر دیر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

هلر دیر  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
نامز دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

یرارطضا هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب تاعطق  ملق   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا یمازلا  تیش  اتیدو  گولاتاک  هئارا  .دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288004480 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عطق عطق دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس ناونع : : ناونع 150150

یقرب یقرب مزاول   مزاول ملق   ملق   2525 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 151151
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یقرب مزاول  ملق  دیرخ 25  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004335 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکمک هلر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
یکمک هلر  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

یکمک هلر  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
یکمک هلر  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
نیمز یتشن  راکدوخ  دیلک  الاک :  مان 

ددع 95 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

چوس روتیوچکا )  ) رگلمع الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

( دیلک  ) چوس ورکیم  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
چوس روتیوچکا )  ) رگلمع الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم دودرم  ینف  داهنشیپ  لک  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  گولاتاک  تیش و  اتید  هارمه  هب  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتشیب تاعالطا  تهج  نفلت  هرامش 

061-341-23776

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

22242-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6038294 اضاقت  لماک  حرش  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** ELECTRICAL PANEL LV: دیرخ
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم 

هحفص 118) چوس  ( چوس

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

یرارطضا6038310 هیذغت  عبنم  - یروتاینیم زویف  - رتم هلر  - هلر دیلک )  ) هحفص 118)چوس چوس  ( چوس

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

عطق6039014 دیلک )  ) هحفص 118)چوس چوس  ( چوس

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

6039060ETHERNET SWITCH(40 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یقرب6039189 مزاول  ملق  هحفص 118)دیرخ 25  چوس  ( چوس

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

6039413- اضاقت تسویپ  حرش و  قبط  انیع  دیرخ  لک 2- دادعت  ملق   2 (- چوس ) اداکسا هکبش  حالصا 
تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش رد  رقتسم  یبونج  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   روکذمهرامش خیرات  زا  لبق  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم زور 1401/10/10عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6037896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت یتوص و  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو 506 الاک  تاکرادت  هرادا  مجنپ  هقبط  یبونج  سرگاز  زاگ  تفن و  یاردرب  هرهب  تکرش  نامتخاس  هناورپ  هچوک  شبن  دنز  ناخ  میرک  راولب  یناشن   :: سردآ سردآ

32138402-07132138657 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07132314447 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 152152

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

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

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

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

6039539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ هارمه  قوف  الاک  طقف  دوشن  یراذگ  تمیق  هباشم  سنج  دامرف  هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Power Sound P725A دناس رواپ  ویتکا  وگدنلب  یراوید 

1101003054000153 زاین :  هرامش 
ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رتسام توص  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1650300025  وکا  وگدنلب  رتویت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

الاک رابتعا  نتشاد  تروص  رد  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  هجو 60  تخادرپ  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  نامزاس  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرقاب سامت 09124138405  هرامش  دشاب  دیاب  تنامض  یاراد  الاک  یراوید  هیاپ  هارمه  هب 

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

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091701000099 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  داتس  یتایلمع و  قطانم  زاین  دروم  یریوصت  یتوص و  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاکرادت رابنا  نالاد  راغآ و  یتایلمع  هقطنم  دنبشارف  هب  هدیسرن  دابآ -  زوریف  ناتسرهش  سراف -  ناتسا  : سردآ هب  هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب   SAD-0100017 دیرخ

یاتسور ناتسورس  هب  هدیسرن  ناتسورس -  زاریش  هداج  سراف -  ناتسا  : سردآ هب  هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب   ZVD-0100145 دیرخ تساوخرد  هب  طوبرم  مالقا  الاک ، 
هب هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب   SND 0100154 دیرخ تساوخرد  هب  طوبرم  مالقا  الاک   ، تاکرادت رابنا  دابآ -  تداعس  ناتسورس و  یتایلمع  هقطنم  دبنگ  تک 

ZRD دیرخ 100121 -  تساوخرد  هب  طوبرم  مالقا  الاک   ، تاکرادت رابنا  ناگنک  ران و  یتایلمع  هقطنم  - دابآ ربکا  بآ  پمپ  زا  دعب  مج  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا  : سردآ
هب طوبرم  مالقا  الاک  تاکرادت  رابنا  نایسراپ  یتایلمع  هقطنم  یرادا  عمتجم  وجشناد -  نادیم  درمال  ناتسرهش  سراف -  ناتسا  : سردآ هب  هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  تکرش  هچوک 42  شبن  دنز  راولب  زاریش  ناتسرهش  سراف -  ناتسا  : سردآ هب  هیارکشیپ  تروص  هب  دیاب   SD-0100042 دیرخ تساوخرد 
ددرگ لاسرا  الاک  تاکرادت  رابنا 

لایر  1/544/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

071و071-32314447 :: 32138402 و 32138657 -  نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکا وکا وگدنلب   وگدنلب رتویت   رتویت ناونع : : ناونع 153153

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 154154

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

یریوصت6037896 یتوص و  هحفص 123)متسیس  توص  ( توص

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

لاتیجید6037979 هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید6037982 نیبرود  هحفص 15)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

دنمشوه6038933  LED نویزیولت هحفص 15)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

تاقلعتم6039366 لماش looudspeaker و  توص  لاقتنا  هحفص 15)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

شیامن6039532 هدرپ  / ددع هاگشیالاپ 5 نفلت  متسیس  رد  هدافتسا  تهج  ( گنر زمرق  ) قیرح مالعا  نفلت 
ددع یشوگ 1 کی  هارمه  لنپ  /و  یریوصت نوفیآ  / ددع پوکسا 1 یقرب 2.5*2.5

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

وکا6039539 وگدنلب  هحفص 123)رتویت  توص  ( توص

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

یریوصت6039666 یتوص و  هحفص 123)متسیس  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(-(- imedimed  ) ) یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت لکلک   هرادا   هرادا دات   دات دروم   دروم -- ههام ههام 44 تخادرپ تخادرپ هباشم - - هباشم دکناریا   دکناریا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یرتمیسکا   یرتمیسکا سلاپ   سلاپ پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ  تسیل  قبط  یرتمیسکا  سلاپ  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(- imed  ) یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  دات  دروم  - ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناریا 

1101030090000398 زاین :  هرامش 
نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ابص هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  ناریااص  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک   Abadis-Sairan لدم  Dolphin لاسگرزب یتشگنا  بورپ  الاک :  مان 
m 3 لوط  XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نایناریا  زیهجت 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   MAICUFF یتراجت مان  رتسگ  ناگزاس  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک   SAZGAN GOSTAR لدم هجرد  لاسگرزب 40  یتشگنا  بورپ  الاک :  مان 
m 3 لوط  XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نایناریا  زیهجت  ابص  هدننک 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  دک 90442-30-0011  یکشزپ  بورپ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نامرد ناینب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   NUOVA هدنزاس عجرم   S-F1016N لدم یکشزپ  رتم  یسکا  سلاپ  بورپ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   MED-LINK یتراجت مان   S0076D-L لدم نوخ  نژیسکا  شجنس  رتمیسکا  سلاپ  بورپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
سای ناراب  ابیز  هدننک  هضرع  عجرم   NONIN یتراجت مان  رتم  یسکا  سلاپ  هاگتسد  لدم 9590  یتشگنا  بورپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

SHENZHEN MED-LINK هدنزاس عجرم   S0010F-S لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لافطا ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ELECTRONICS TECH CO.LTD

ددع 6 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

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

 09394420093 یبالگ مناخ  یدمحا 09177423533 و  ناحبس  سدنهم  : یکشزپ تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ ماجنا  مزال  یگنهامه  مادقا  هنوگ  ره  زا  لبق  )

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  جرد 

09175183734: زادرپراک دنوار  سدنهم 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: 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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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302509744-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   اضقنا 1401/10/01هرامش خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6038535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FTIR هاگتسد روتینام  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007948014  هرامش  ( LG 20MK روتینام  ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985007201 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FTIRFTIR هاگتسد   هاگتسد روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 156156

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 157157

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090826000001 زاین :  هرامش 

هورق ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ABRACON هدنزاس عجرم   Alborz B9 لدم گنیروتینام  متسیس  دربراک   ABS25-32.768KHZ-T/Any لدم  KHZ 32/768 روتالیسا الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   CORPORATION ANY
ددع  1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
هورق ناتسدرک ،  لیوحت :  لحم 

دامن رادوخ  یجراخ  سانجا  تمیق  نداد  زاو  دشاب  دم  یا  هناماس  رد  روکذم  تکرشو  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6661833843 یتسپ :  دک  یهانپ  ، دیهش  لامج ک  دیس  ناتسدرک خ  هورق  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220146-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220148-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطایح یطایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ققحم هاگشناد  نیمن  نالبس  نیون  یاهیروانف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلیبدرا

لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریدام ای  ساملا  یتناراگ   LG 24 MP400 روتینام .دوش  هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060012000016 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  نیمن  نالبس  نیون  یاهیروانف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یاه نیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   24MK430H لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 - هدننک نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ناریدام -  ای  ساملا  یتناراگ  یاراد  دشاب -  یم  یتسویپ  تسیل  کالم  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  یرادا -  لحارم  ماجنا  الاک و  تست  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ 

5631451167 یتسپ :  دک  نیمن ،  نالبس  نیون  یاه  یروانف  هدکشناد  هاگشناد  نیمن خ  لیبدرا  نیمن ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32323611-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32323611-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

in 24in 24 زیاس   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 159159

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسویدسنرت لبد  ماد  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091012000027 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

روشک  SMITHS MEDICAL CZECH REPUBLIC A.S هدنزاس عجرم  یتس  هتسب 1   MX9622 لدم یبلق  گنیروتینام  نمول  لبد  رسویدسنرت  تس  الاک :  مان 
ایرآ نامرد  زور  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس 

تس 200 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابن لاسکی  زا  رتمک  اضقنا  خیرات  افطل  دشاب و  یم  یمازلا  تلاصا  بسچرب  یرابتعا و  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  طیارش.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000236 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناتستشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  طیارش.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.روتینام  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34255280-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رسویدسنرت رسویدسنرت لبد   لبد ماد   ماد تستس   ناونع : : ناونع 160160

.دشابیم .دشابیم تسویپ   تسویپ طیارش.تسا   طیارش.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زا.روتینام   زا.روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 16 116 1

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دات6038033 دروم  - ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  تسویپ  تسیل  قبط  یرتمیسکا  سلاپ  پورپ 
(- imed  ) یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا 

هحفص 125) روتینام  ( روتینام

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

6038126( لباد  ) هارود ماد  روسنس  هحفص 107)تیک  روسنس  ( روسنس

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

6038535FTIR هاگتسد روتینام  هحفص 125)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 125)روتینام6038537 روتینام  ( روتینام

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

یطایح6038553 مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  کی  هحفص 125)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6039217in 24 زیاس  LED هحفص 125)روتینام روتینام  ( روتینام

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

رسویدسنرت6039261 لبد  ماد  هحفص 125)تس  روتینام  ( روتینام

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

.دشابیم6039487 تسویپ  طیارش.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.روتینام  هحفص 125)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

6039775 ( ریغتم مایپ  گنر  کت  گنیروتینام  رگشیامن  لرتنک (  متسیس  هحفص 63)مالقا  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6037858 هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
یریوصت تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ،

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6038022 هتسب  رادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنرب6039424  NVR5832-4KS2 لدم ( هتسبرادم یاه  نیبرود  ملیف  طبض  هاگتسد  )NVR هاگتسد
لاتیجید نرتسو  لدم  یتیابارت  شش  دراه  ددع  تشه  هارمه  هب  لاناک  ود  یس و   DAHUA

شفنب

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ساسح6039477 یاه  نامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  هحفص 75)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DDR4 -8 Gig - Gskill هظفاح  --- i5 - 11400 لتنیا سکاب  وی  یپ  یس   --- PRIME B560-PLUS سوسیا دروبردام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SSD lexar 512 GB دراه ---  AEGIS 3200Mhz

1201094186000051 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

SSD دراه ---  DDR4 -8 Gig - Gskill AEGIS 3200Mhz هظفاح  --- i5 - 11400 لتنیا سکاب  وی  یپ  یس   --- PRIME B560-PLUS سوسیا دروبردام  - 
lexar 512 GB

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یرس  4 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هئارا  یمسر  روتکاف  شیپ  دشاب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  تاعطق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  رذآ - نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66963933-021  ، 66469824-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه هظفاح   - - هظفاح لتنیا -  -  لتنیا سکاب   سکاب ویوی   یپیپ   یسیس   دروبردام -  -  دروبردام ناونع : : ناونع 162162
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 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

6038355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لکرددحاو تهج 10 تسویپدادرارقدافمو  طیارش  قباطم  هعطق  ضیوعتاب  یرازفا  تخس  تازیهجت  ینابیتشپ   ، یرادهگن  ، ریمعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس کی  تدم  هب  ناتسا 

1101005603000041 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 586 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816983999 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نادیم  تشادهب _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33481529-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33480141-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6039013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FK306 کناب کسویک  ینیم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004110000119 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دشاب هتشاد  یناوخمه  کناب  یاهرازفا  مرن  اب  هک   FK306 کناب کسویک  دیرخ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   - ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7914954649 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هارراهچ  شبن  رصان -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345760-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکرددحاو لکرددحاو 1010 تهج   تهج تسویپدادرارقدافمو   تسویپدادرارقدافمو طیارش   طیارش قباطم   قباطم هعطق   هعطق ضیوعتاب   ضیوعتاب یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ  ، ، یرادهگن یرادهگن  ، ، ریمعت ریمعت ناونع : : ناونع
لاس لاس کیکی   تدم   تدم هبهب   ناتسا   ناتسا

163163

FK306FK306 کناب   کناب کسویک   کسویک ینیم   ینیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 164164
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دراه6038274 هظفاح  - لتنیا -  سکاب  وی  یپ  یس  هحفص 132)دروبردام -  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تکوس6038300 نویزیولت -  یراوید  هیاپ  ناوخ  - کالپ  رازفا  مرن  هتسب  یتراظن -  تازیهجت  نیبرود و 
HDMI لباک  - لباک

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدودحم6038325 رد  تسیابیم  یرجم  : kaspersky endpoint security for business
تسویپ اب  قباطم.دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا.دشاب  نارهت  رهش  ییایفارغج 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طیارش6038355 قباطم  هعطق  ضیوعتاب  یرازفا  تخس  تازیهجت  ینابیتشپ   ، یرادهگن  ، ریمعت
لاس کی  تدم  هب  ناتسا  لکرددحاو  تهج 10 تسویپدادرارقدافمو 

هحفص 132) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6038394vlaning نیماد ،  یروتکریاد ،  ویتکا  یتینما ،  یاه  سیورس  هحفص 17)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ6038395 سوریو  یتنآ  هلاس  کی  هحفص 17)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو6038860 تحت  رابنا  یباسحیذ و  یا  هیامرس  لوقنم  لاوما  رازفا  هحفص 17)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6038886IR- رتلیفزهجم بوکسورکیم  لاصتا  روتبادآ  . 10MP- USB3 پوکسورکیم لاتیجید  نیبرود 
 - تقد 0.01 هشیش  هربیلاک  مال  هب  یریگ  هزادنارازفا  مرن   CUT

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

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

یصخش6038904 بای  تیعقوم  رازفا  مرن  هحفص 17)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6038924 ) IT Service Desk هب طوبرم  تامدخ  ماجنا  ینف و  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  هئارا 
ترازو داتس  رد  ناربراک )  یاه  هنایار  رازفا  مرن  رازفا و  تخس 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6039013FK306 کناب کسویک  ینیم  هحفص 132)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تسویپ6039393 لیاف  قبط  هبیط  تایح  یرازگربخ  هیریرحت  رازفا  مرن  هخسن  کی  هحفص 17)شورف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6039559FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هحفص 17)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زودنیو6039563 تحت  یلام  هچراپکی  عماج و  یاهرازفا  مرن  ناونع   CD رازفا مرن  هحفص 17)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( 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

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

تکرش6039624 یاهرازفا  تخس  اهرازفا و  مرن  یرادهگن  ینابیتشپ و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6037858 هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
یریوصت تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ،

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکشزپ مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم  L730 U ادم نوسپا  روتکژرپ  ویدیو  رظن  دروم  هاگتسد  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092588000005 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سیس اوآ  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-X31 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  یاراد  دیاب  هاگتسد  .دشابیم   L730 U ادم نوسپا  روتکژرپ  ویدیو  رظن  دروم  هاگتسد  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هعومجم   IT دات سنج و  لیوحت  زا  سپ  یلو  یدقن  هجو  تخادرپ  .دشاب 

 : یتسپ دک  ناتسا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  یفسلف ، یشزومآ  هعومجم  هالک ، تصش  هداج  یادتبا  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4934174514

32454432-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32452661-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتید6038367 روتکژورپ  هحفص 97)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

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

اتید6038851 روتکژورپ  هحفص 135)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

اتید اتید روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 165165

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

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

زا 136 ھحفص 135 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزرواشک یاه  هدروآرف  یرهش و  لغاشم  یهدناماس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
رایرهش یرادرهش 

نارهت ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  ود  زور  تعاس 14:15  ات  رثکادح   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  تعاس 14:15  ات  رثکادح   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6038669 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:15  هبنش  ود  زور   - 1401/10/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاس 82 راب و  هرتویم  یزکرم  نادیم  کیفارت  لرتنک  تینما و  مظن و  ینابهگن ، تامدخ  ماجنا  تهج  تمدخ  دیرخ  دراد  رظن  رد  زاریش  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش اب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  تامدخ  حرش  قبط  یگتفه  یاهرازاب  یرظتنم و  دیهش  یدحاو 

سردآ هب  هعجارم  اب  دیآ  یم  لمع  هب  توعد  نایضاقتم  هیلک  زا  اذل  .دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  صاخشا  هب  ناوخارف 2001096688000252.
.دنیامن  مادقا  نآ  لیوحت  هصقانم و  دانسا  تفایرد  هب  تبسن   WWW.Setadiran.ir

لایر 105/273/648/531 دروآرب : غلبم 
هام  12 دادرارق :  تدم 

دک هدرپس 100805504742  باسحب  یدقن  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  هصقانم 5/300/000/000 رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاریش یرادرهش  مانب  نارمچ  دیهش  هبعشرهش  کناب   102451 عجرم

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  هنیزه 
.ددرگ یم  درتسم  اه  هدرپس  تروصنیا  رد  دشابیم  راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  در  رد  یرادرهش   

:: سردآ سردآ

 1456 سامت :  زکرم  - 07137250735 :: نفلت :: https://shaffaf.shiraz.ir vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیفارت لرتنک   :: 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

یزکرم6038669 نادیم  کیفارت  لرتنک  تینما و  مظن و  ینابهگن ، تامدخ  ماجنا  تهج  تمدخ  دیرخ 
یگتفه یاهرازاب  یدحاو و  تیاس 82  راب و  هرتویم 

هحفص 136) کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

وو یدحاو   یدحاو   8282 تیاس   تیاس وو   راب   راب هرتویم   هرتویم یزکرم   یزکرم نادیم   نادیم کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک وو   تینما   تینما وو   مظن   مظن ینابهگن ، ، ینابهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا تهج   تهج تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یگتفه یگتفه یاهرازاب   یاهرازاب

166166

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

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

زا 136 ھحفص 136 
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