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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

140 1140 1 یدید   هبنش  33   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   189,970هکس , 000189,970 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   390رالد ,500390 تاراما500, تاراما مهرد   106مهرد ,790106 ,790

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   185,490هکس , 000185,490 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   271رالد ,700271 سیئوس700, سیئوس کنارف   429,300429,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 120هکس ,500 , 000120 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   292رالد ,900292 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   107,760107,760لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 90هکس ,500 , 00090 ,500 , وروی000 426وروی ,430426 ژورن430, ژورن نورک   41نورک , 00041 , 000

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,00 1 , 00018 , 00 1 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ487,860487,860دنوپ نپاژ نینی   دصکی   304,670304,670دصکی

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
(( 1818 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9999))

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

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

زا 102 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 21  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 23  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

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

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

( 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  • 69

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 9  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 18هرامش  - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم تعاسات 19عبنم  - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074697 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/10/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس یرادرهش  یزاسرهش  هناماس  رد  تاعالطا  دورو  تاعالطا و  تشادرب  یزیمم ،  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  سردآ  اهتکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

88969737-85193768-02141934-03441325077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

284-4-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهفصا رصع   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 13  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074994 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوما  اهرابنا و  روما  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  99/305/267/497 دروارب :

لایر  3/179/158/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 384)  ) 0318-36680030 :: نفلت :: WWW.abfaesfahan.ir -WWW.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هناماس هناماس ردرد   تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب یزیمم ،  ،  یزیمم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

لاوما لاوما وو   اهرابنا   اهرابنا روما   روما تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اب یلومعم  شور  هب  یا  هلحرم  ود  لوا  تبون  مود -  لوا /  تبون   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یفیک یبایزرا 

1401/10/03 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FP/11-01/133 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات زا  .تشاد  دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  هد  ات  هدش و  زاغآ  مود  تبون 

خیرات 1401/10/17 ات   1401/10/05

تورث  :: عبنم تفایردعبنم زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14  - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00) خیرات 1401/11/01  یفیک (.  یبایزرا  یاهمالعتسا 

6074377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F:HHCT SILICON CONTROL RECTIFIER AND NON-SPARKING EXPLOSION PROOF PLUGS & SOCKETS یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وروی دروارب 64.956 

وروی نیمضت 3.248   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت هرادا  نلاس 113 -  لوا -  هقبط  یتایلمع  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ - راولب  زاوها -  : سردآ  :: سردآ سردآ
رف ینیعم  مناخ  الاک - یجراخ 

همانتنامض لیوحت  لحم 

نویسیمک هناخریبد  قاتا 107   - B تراپ لوا  هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  هار  هس  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها - 
06134148580 سامت 061341485690 -  هرامش  تاصقانم 

06134148601 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://sapp.ir/nidc prنفلت 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

HHCT SILICON CONTROL RECTIFIER AND NON-SPARKING EXPLOSION PROOF PLUGS & SOCKETSHHCT S ILICON CONTROL RECTIFIER AND NON-SPARKING EXPLOSION PROOF PLUGS & SOCKETS ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 102 ھحفص 6 
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دهشم بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/10/3  دانسا  تفایرد   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074977 :: هرازه هرازه :: 1401/10/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HDMI لباک نویزیولت و  رلرتنک  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  - 

یقرب تازیهجت  مزاول و  دیرخ  - 
EC ONLINE روسنس یفیک و  روزیلانآ  جنس  ترودک  روسنس  دیرخ  - 

رشاو هارمه  هب  یاهزیاس 150 و 200  ندچ  هلول  دیرخ  - 

یلام قاروا  ای  یکناب  همان  تنامض  ای  دهشم  یافبآ  هبعش  داگراساپ  یگناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تاصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یکناب -  هدش  نیمضت  کچ  ای 

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

05137008149 :: نفلت :: iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35-1401-1233 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  هس  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  زور  هدراهچ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشخ ییایرد و  یاهوکس  رد  سراپ  زاگ  تفن و  تکرش  یتایلمع  قطانم  یناشن  شتآ  تامدخ HSE و  یربهار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر امرفراک 1.241.051.773.204  دروآرب 

لایر نیمضت 30.821.035.464  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

سامت 0211456 زکرم   5-83762604-021 :: نفلت :: www.setadiran.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وو یفیک   یفیک روزیلانآ   روزیلانآ جنس   جنس ترودک   ترودک روسنس   روسنس یقرب - - یقرب تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول - - HDMIHDMI لباک   لباک وو   نویزیولت   نویزیولت رلرتنک   رلرتنک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع
EC ONLINEEC ONLINE  روسنس روسنس

44

یتایلمع یتایلمع قطانم   قطانم یناشن   یناشن شتآ   شتآ وو     HSEHSE  تامدخ تامدخ یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 55

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001083000059 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

جارس  :: عبنم :: 1401/10/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هکبش  تخاسریز  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لدابت دیلوت و  یاضف  تینما  یاه  هتشر  زا  یکی  راهچ  هیاپ  لقادح  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  تیحالص  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتارباخم یا و  هنایار  یاههداد  هکبش  ای  تاعالطا 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DT10101310133061 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

کرتا  :: عبنم مودعبنم تبون  یهگا  جذد  خیرات  زا  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم مزاول  ملق  هد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/683/258/300  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06134122175 :: 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 تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 66

یتارباخم یتارباخم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nisoc.ir :: عبنم اضقنا 1402/03/02عبنم خیرات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رب6074107 ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا ، دیرخ ،
یرونربیف تخاسریز 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ون هعلق  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف لوا  تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/10/10هرامش تعاس 14/30  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم خروم 1401/10/20عبنم تعاس 14/30  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074107 :: هرازه هرازه خروم 1401/10/21دکدک   تعاس 9/30   - 1401/10/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناریا کناب  تسپ  کناب  باسح 1000158018035  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.361.886.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(0233 یررهش (  هبعش 

ون هعلق  یرادا  نامتخاس  ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  رادرس  راولب  یادتبا  ون  هعلق  رهش  نیمارو  یر -  هارگرزب   :: سردآ سردآ

36692020 :: 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

یتارباخم یتارباخم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

یرونربیف یرونربیف تخاسریز   تخاسریز ربرب   ینتبم   ینتبم دنمشوه   دنمشوه ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ارجا ، ، ارجا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هینبا  هبتر 5  هقطنم 3 - رباعم  یزاس  حطسمه  هژورپ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
هار  هبتر 5  رهش -  حطس  رباعم  تلافسآ  یریگ  هکل  میمرت و  هژورپ  - 

لداعم  هبتر  اب  کیفارت  دناب و 3  هار و  هبتر 5  تاقلعتم - یکیفارت و  یاهولبات  بصن  دیرخ و  هژورپ  - 
...یهگآ لصا  رد  لماک  حرش 

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

:: سردآ سردآ

02156363090 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/105/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 23هرامش  - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13/30عبنم  - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074676 :: هرازه هرازه 9دکدک   تعاس  - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نزکمشچ رباع و  یهدنامرف   led تانبرک یلپ  سوناف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم کیفارت  فکمه  هقبط  یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا  نایئادف  یاهتنا خ  دهشم   :: سردآ سردآ

051-33448472 :: نفلت :: ets.mashhad.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

وو یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ رهش - - رهش حطس   حطس رباعم   رباعم تلافسآ   تلافسآ یریگ   یریگ هکل   هکل وو   میمرت   میمرت هژورپ   هژورپ رباعم - - رباعم یزاس   یزاس حطسمه   حطسمه هژورپ   هژورپ ناونع : : - - ناونع
تاقلعتم تاقلعتم

1010

یهدنامرف یهدنامرف   ledled  تانبرک تانبرک یلپ   یلپ سوناف   سوناف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مراهچ تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/10/03  زا   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075862 :: هرازه هرازه تعاس 14/30دکدک    - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یروهمج  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  تیحالص  یاراد  ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ریز  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  یربارت  هار و  ای  هینبا  هبتر 5 

یرادرهش  ود  هقطنم  رد  موس  لپ  پول  هلغاغد و  لپ  رد  عقاو  لیردراگ  یارجا  هیهت و  - 
لایر  هیلوا 3.708.069.754  غلبم  - 

هام شش  هژورپ  یارجا  تدم  - 

تسا و هدنرب  هدهع  هب  داتس  هناماس  ینوناق  هوجو  یهگا و  راشتنا  هنیزه  تخادرپ  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد  لایر -  هدرپس 185.403.488  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ... 

اضر ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک  یناشن  هب  یرادرهش  ود  هقطنم  هنامرحم  هناخریبد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موس موس لپلپ   پول   پول وو   هلغاغد   هلغاغد لپلپ   ردرد   عقاو   عقاو لیردراگ   لیردراگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1212
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر رهطم  مرح  یرادهگن  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس رادالول  سکاب  مک  ددع  لدم KI-B55XL60F و 100  تلوب  نیبرود  ددع  لدم KI-F55XL124 و 42  یآ  شیف  نیبرود  ددع  لیوحت 52  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
15

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  یوضر  هاگشورف  یناقوف  هقبط  یوضر -  رهطم  مرح  داوجلا  باب  یدورو  وگزردنا -  دیهش  نابایخ  دهشم -  تفایرد :  :: سردآ سردآ

051  - 31305243 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رب6074107 ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا ، دیرخ ،
یرونربیف تخاسریز 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

مکمک ددع   ددع   100100 وو     KI -B55XL60FKI -B55XL60F لدم   لدم تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود ددع   ددع   4242 وو     KI -F55XL124KI -F55XL124  لدم لدم یآیآ   شیف   شیف نیبرود   نیبرود ددع   ددع   5252 لیوحت   لیوحت هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع
1515 زیاس   زیاس رادالول   رادالول سکاب   سکاب

1313
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یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب 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 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم همیمض  دادرارق  سیون  شیپ  ( RFP  ) جاودزا ماگنه  یاه  شزومآ  یدربراک  همانرب  هناماس  دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000001000209 زاین :  هرامش 

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم همیمض  دادرارق  سیون  شیپ  ( RFP  ) جاودزا ماگنه  یاه  شزومآ  یدربراک  همانرب  هناماس  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک یبیرقت 900  لوط  هب  کارا  رهش  یعرف  یلصا و  رباعم  زا  لیابوم  بو و  رتسب  رد  کارا  رهش  یاماروناپ  ریواصت  هئارا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094108000018 زاین :  هرامش 

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

رتمولیک 900 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33128120-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( RFPRFP  ) ) جاودزا جاودزا ماگنه   ماگنه یاه   یاه شزومآ   شزومآ یدربراک   یدربراک همانرب   همانرب هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1414

رهش رهش یعرف   یعرف وو   یلصا   یلصا رباعم   رباعم زازا   لیابوم   لیابوم وو   بوبو   رتسب   رتسب ردرد   کارا   کارا رهش   رهش یاماروناپ   یاماروناپ ریواصت   ریواصت هئارا   هئارا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  یلغش  یصصخت  رازفا  مرن  یشزومآ  یاه  هرود  یرازگرب  یراپس  نورب  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000433 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

شزومآ ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

38494236 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
38494238 - 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  یتامدخ  دک  یتسویپ و  تاصخشم  قبط  یکسارپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  ددع  دیدمت 150  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092410001222 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  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

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلغش یلغش یصصخت   یصصخت رازفا   رازفا مرن   مرن یشزومآ   یشزومآ یاه   یاه هرود   هرود یرازگرب   یرازگرب یراپس   یراپس نورب   نورب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1616

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم یتامدخ   یتامدخ دکدک   وو   یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یکسارپسک   یکسارپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ددع   ددع   150150 دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 1717
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FC#-12-02-950-1500-10 ینف تاصخشم  اب  لاوریاف  سنسیال  ددع   2

1101004813000361 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  XGS 107 هنایار هکبش  لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
سوفوس یتراجت  مان  اکرآ  هناماس  نایار  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش  یمسرروتکاف  هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - 2

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

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FC#- 12 - 02 -950 - 1500 - 10FC#- 12 - 02 -950 - 1500 - 10 ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال ددع   ددع   22 دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 1818
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یوضر ناسارخ  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6074503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Kaspersky Endpoint Detection and Response هربراک هکبش 10  تحت  هلاس  کی  سوریو  یتنآ  هخسن  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Optimum

1101000055000044 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  سوریو  یتنآ  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
اناپ طابترا  هعسوت  قیقحت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ADVANCED

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یرازگراب  تسویپ  رد  کرادم  تسویپ  مرف  قباطم  هدش  تبث  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09159962170

9137953451 یتسپ :  دک  راهب 27 ،  ارعشلا  کلم  نابایخ  - یرادناتسا بنج  - راهب ارعشلا  کلم  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38594001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38594005-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت هلاس   هلاس کیکی   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هخسن   هخسن کیکی   ناونع : : ناونع 1919
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6074504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  راتشون  هب  راتفگ  لیدبت  رازفا  مرن  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000434 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

39903968 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتایب یاقآ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1210-PHD-16064 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-10-30هرامش عورش 02-10-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6074616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

JOVIAN سنسیال نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راتشون راتشون هبهب   راتفگ   راتفگ لیدبت   لیدبت رازفا   رازفا مرن   مرن بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

JOVIANJOVIAN  سنسیال سنسیال نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  رظن  دروم  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(Netengine siem  ) یتینما یاهدادخر  تیریدم  هناماس  هلاسکی  سنسیال 

1201003626000012 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  رظن  دروم  یالاک  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

لاس  1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7919619689 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  فرصم  ینواعت  یور  هب  ور  بلاطیبا -  نبا  یلع  راولب  یادتیا  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670346-076  ، 33665340-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665345-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( Netengine s iemNetengine s iem  ) ) یتینما یتینما یاهدادخر   یاهدادخر تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2222
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب تاعالطا  یروانفدحاو  هب  یلا 15  تعاس 8  زا  تیاس  هدهاشم  یارب.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعجارم  مرا  نابایخ  سراف - نامرد 

1101092113000749 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نابایخ سراف - نامرد  تشادهب  تاعالطا  یروانف  دحاو  هب  یلا 15  تعاس 8  زا  تیاس  هدهاشم  یارب.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعجارم  مرا 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرد نامرد تشادهب   تشادهب تاعالطا   تاعالطا یروانفدحاو   یروانفدحاو هبهب     1515 یلا   یلا   88 تعاس   تعاس زازا   تیاس   تیاس هدهاشم   هدهاشم یارب.ددرگ   یارب.ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم مرا   مرا نابایخ   نابایخ سراف - - سراف
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دزی ناتسا  ناریا  یندعم  داوم  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6074830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس هس  تنامض  رب  ینبم  یبتک  دهعت  اب  هلاس  هس  نیالنآ  سنسیال  هارمه  هب  تیگ  یتروف  یرس  زا   60F تن یتروف  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
این یمظاک  سدنهم   09133741709 سنسیال - 

1101020030000051 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ناریا  یندعم  داوم  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان   FG-60E لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 
نایوپ هداد  نامرا  شزومآ  تاعالطا و  یروانف  نارگ  هعسوت  هدننک 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  سنسیال -  هلاس  هس  تنامض  رب  ینبم  یبتک  دهعت  اب  هلاس  هس  نیالنآ  سنسیال  هارمه  هب  تیگ  یتروف  یرس  زا   60F تن یتروف  لاوریاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این یمظاک  سدنهم   09133741709 دشابیم - هباشم 

8915887865 یتسپ :  دک  یدنق ،  دیهش  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222981-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38223700-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه 125 هناماس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000249 زاین :  هرامش 

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

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس هسهس   نیالنآ   نیالنآ سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب   تیگ   تیگ یتروف   یتروف یرس   یرس زازا     6060 FF تنتن   یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 2424

125125 دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکمایپ لنپ  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000116 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 11000000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افگم تکرش  یکمایپ  لنپ  ژراش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492307-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6075094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناروه ناتسرهش  تاباعشنا  تلیبزا  ویشرآ  یهدناماس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000704 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/01/22 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  متسیس  رد  اددجم  اضما  رهم و  زا  سپ  یتسویپ  دانسا  یمامت  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44262333-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکمایپ یکمایپ لنپ   لنپ ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 2626

ناتسرهش ناتسرهش تاباعشنا   تاباعشنا تلیبزا   تلیبزا ویشرآ   ویشرآ وو   یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع 2727
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود ینابیتشپ  هارمهب   Email protection,Standard protection,Web protection تاناکمااب یموب  سنسیال  2 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(Sophos 550-xg  ) هکبش یتینما  تازیهجت  هاگتسد 

1101001031000303 زاین :  هرامش 
نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

هتسب 2 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032999-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ودود ینابیتشپ   ینابیتشپ هارمهب   هارمهب   Email protection,Standard protection,Web protectionEmail protection,Standard protection,Web protection تاناکمااب   تاناکمااب یموب   یموب سنسیال   سنسیال 22 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
(( Sophos 550-xgSophos 550-xg  ) ) هکبش هکبش یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت هاگتسد   هاگتسد
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ناهفصا یرادناتسا   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هئارا  ینف  تاصخشم  قبط  ینابیتشپ  یربا و÷ تینما  ( CDN  ) اوتحم عیزوت  هکبش  سیورس  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003360000072 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا لیمکت و  هب  مزلم  ناگدننک  نیمات.دشابیم  مالعتسا  لک  غلبم  عمج  هبساحم  یانبم  دشاب  یم  تسویپ  مالعتسا  هرقف  کی  شرامش  دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دنهاوخن  هداد  تکرش  تالماعم  نویسیمک  رد  تروصنیا  ریغ  رد.دنشاب  یم  ناریا  داتس  هناماس  قیرط  زا  تسویپ  مالعتسا 

8145913115 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یرادناتسا  هتسدلگ - غاب  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220180-031  ، 32240180-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229882-031 :: 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 هئارا   هئارا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ینابیتشپ   ینابیتشپ وو÷÷ یربا   یربا تینما   تینما ( ( CDNCDN  ) ) اوتحم اوتحم عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2929
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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

6075479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم   SIP TRUNK لاناک سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002966 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یضترم هدننک  هضرع  عجرم   NUUO یتراجت مان  یددع  هتسب 1  لاناک  ات 128  اقترا  لباق  ریواصت  لرتنکو  تراظن  یزکرم  هناماس  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

یرصان
هتسب 30 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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 اباب   قباطم   قباطم   S IP TRUNKSIP TRUNK  لاناک لاناک سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایغ روضح و  هاگتسد  هاگتسد  بایغ و 2  روضح و  هناماس  یرس  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000184 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بایغ روضح و  هاگتسد  هاگتسد  بایغ و 2  روضح و  هناماس  یرس  دیرخ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6075544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هیوست  هدنشورف / اب  بصن  لمح و  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  (/ هب 10 هخسن 8  ءاقترا  ناینرپ 10( زاس  یسراف  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابرق یگنهامه 07731372139  / ههام
1101093035000776 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ورشیپ  تاطابترا  هناگی  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  رود  هار  زا  بصن   adSelfService Plus زاس یسراف  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ورشیپ تاطابترا  هناگی  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

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

یگنهامه / ههام کی  هیوست  هدنشورف / اب  بصن  لمح و  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  (/ هب 10 هخسن 8  ءاقترا  ناینرپ 10( زاس  یسراف  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق  07731372139

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بایغ بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد هاگتسد   هاگتسد   22 وو   بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هناماس   هناماس یرس   یرس   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

(( 1010 هبهب     88 هخسن   هخسن ءاقترا   ءاقترا )) 1010 ناینرپ   ناینرپ زاس   زاس یسراف   یسراف رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3232

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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6075674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیدعت  تیعضو و  تروص  زیلانآ -  داهنشیپ  دروآرب - هرتم  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربراک تهج 12  هکبش  تحت 

1201001091000014 زاین :  هرامش 
روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لیدعت تیعضو و  تروص  زیلانآ -  داهنشیپ  دروآرب - هرتم  رازفا  مرن  دیرخ  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هخسن  1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیدعت  تیعضو و  تروص  زیلانآ -  داهنشیپ  دروآرب - هرتم  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربراک تهج 12  هکبش  تحت 

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  ، 23079292-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23079291-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرتم هرتم رازفا   رازفا مرن   مرن 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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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 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا روما  یگنهامه  تهج  یتسویپ 06142832094  لیافاب  قباطم  هبعش   ups متسیساقترا صوصخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093021000029 زاین :  هرامش 

شوش هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/10/10 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هبعش هبعش   upsups متسیس   متسیس اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132478  اب  قباطم  گنیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007663 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرازلگ یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   C15 روتارنژ روتوم  یدالوف  چیپ  الاک :  مان 

قلطم
ددع 20 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 40 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPCD30-WS2 کارتفیل ربالاب  کج  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارتفیل کارتفیل ربالاب   ربالاب کجکج   دربراک   دربراک هعطق   هعطق عون   عون گنیکپ   گنیکپ -- گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس هخاش   هخاش ودود   لماک   لماک گنیتیف   گنیتیف -- روتارنژ روتارنژ روتوم   روتوم یدالوف   یدالوف چیپ   چیپ گنیکپ -  -  گنیکپ ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید هکبش  رورس و  قاتا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت یتسویپ و  کرادم  حرش  هب 

1101003131000134 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  حرط   in 19 درادناتسا اب  تروپ  رواپ 8  لوژام  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
ناراف تکرش  هدنزاس  عجرم   SNMP لدم  UPS رود هار  زا  لرتنک  دربراک  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

ریاک رتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   PDU لدم هکبش  دربراک  دنمشوه  قرب  هدننک  عیزوت  دحاو  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
کترفاب یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کترفاب  یسدنهم   kVA 10 ناوت  ATS لدم یتعنص  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یتسویپ  کرادم  رد  ینف  تاصخشم  یاراد  دیاب  تالوصحم  هیلک  دنشاب و  یم  هباشم  اهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  طرش  دیق و  یب  یتناراگ ) همان ( تنامض  کی و  هجرد  تیفیک  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 

دنشاب  تست  نامز  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 
02166712093  : سامت هرامش 

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

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

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید هکبش   هکبش وو   رورس   رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   RTU هاگتسد 35 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000348 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
متسیس ورکیم  زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  متسیس  ورکیم  زربلا  یتراجت  مان   AMS-R4000 لدم  RTU رود هار  هنایاپ  الاک :  مان 

هاگتسد 35 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا ناگدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  ینف  تاصخشم  هدش  ءاضما  رهم و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب 

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

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   RTURTU هاگتسد هاگتسد 3535 ناونع : : ناونع 3737

TURBINE FLOW MITER ASSYTURBINE FLOW MITER ASSY ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دنشاب  یم  یاضاقت 0132317  اب  قباطم   TURBINE FLOW MITER ASSY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985007677 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

FLOW-TRONIC هدنزاس عجرم   FLOW-TRONIC یتراجت مان   PELICAN لدم لباترپ  یسیطانغمورتکلا  بآ  نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
رهم جنس  بآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تالآ نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   TURBINE CASTING هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   V94.2 لدم یزاگ  نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم  هرپ  الاک :  مان 
نیبروتورا راود 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ینودعس هدازیلع  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  تیال  رپوس  یتراجت  مان   W 4 ناوت  T4 CABINET COMPLETE 4W 2700 یتنیباک ریز  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
METROLOG A هدنزاس عجرم   METROLOG یتراجت مان   CGM5-HT Quartz crystal memory gauge لدم زاگ  تفن و  تعنص  جنسراشف  الاک :  مان 

رک لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SERCEL BUSINESS UNIT
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناشخرد رازبا  لگ  هدننک  هضرع  عجرم   STA GAUGE یتراجت مان   bar 4 راشف  SGB4 لدم تاعیام  جنسراشف  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نویساموتا یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   LINEAR POSITION TRANSDUCER یتراجت مان   TMI-0700-004-423-203 لدم یطخ  رتمویسناتپ  الاک :  مان 
نایدیشر یتعنص 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زلف هدننک  هضرع  عجرم   iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TCD-S08i لدم  IP لوژام بصن  تیلباق  اب   Slave تروپ عون 8   KVM چیئوس الاک :  مان 
داپ کینورتکلا 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34146953-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6075874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

2023/01/02 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرادا لحم  برد  لیوحت  کناب و  ناسانشراک  دات  دروم  یتسویپ  تسیل  طیارش و  قبط  تقرس  مالعا  متسیس  مزاول  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روما

1101001064000079 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

دیواج تراجت  ایدرب  هدننک  هضرع  عجرم   TELETEK یتراجت مان   ECLIPSE8 لدم تقرس  مالعا  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

روما هرادا  لحم  برد  لیوحت  کناب و  ناسانشراک  دات  دروم  یتسویپ  تسیل  طیارش و  قبط  تقرس  مالعا  متسیس  مزاول  تازیهجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

obaraobara ناشناب   ناشناب کرحتم   کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد وزاب   وزاب عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3939

تقرس تقرس مالعا   مالعا ریگ   ریگ دزد   دزد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ راک  حرش  قباطم  اه  دحاو  قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000779 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  تمیق  داهنشیپ  ، هدش دات  راک  حرش  ، هموزر ، ینمیا تیحالص  یهاوگ  ، یمسر همانزور  ، همانساسا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  2: ارجا تدم 

یمیشورتپ بنج  درجورب  - کارا هداج  رتمولیک 21  : ارجا لحم 
نایبجر یاقآ   08638244034: تاعالطا بسک  تهج  سامت  نفلت 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38244035-086  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: 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

تسویپ تسویپ راک   راک حرش   حرش قباطم   قباطم اهاه   دحاو   دحاو قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامازلا حرش و  هب   EUR712 لدم  Euronet قیرح مالعا  متسیس  لنپ  رپمآ  تلو 7  12 یرتاب ددع   10 تسا ) هباشم  دک  ناریا   : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  همیمض  ) تسویپ

1101091861000296 زاین :  هرامش 
هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 

زربلا یژرنا  باتزاب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  انروس  یتراجت  مان   BE12-7 لدم  Ah 7 رپمآ  V 12 ژاتلو  U.P.S دربراک دیسا  دیل  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب  2021 تخاس لاس  ناویات  تخاس   EUR712 لدم  Euronet قیرح مالعا  متسیس  لنپ  رپمآ  تلو 7  12 یرتاب ددع   10 تسا ) هباشم  دک  ناریا   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  همیمض  ) تسویپ تامازلا  حرش و  هب  یتناراگ  هام  لقادح 12  دعب و 

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805715-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامازلا تامازلا وو   حرش   حرش هبهب     EUR712EUR712 لدم   لدم   EuronetEuronet قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لنپ   لنپ رپمآ   رپمآ تلو  77   تلو 1212 یرتاب یرتاب ددع   ددع   1010 تسا ) ) تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) ناونع : : ناونع
(( تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ همیمض   همیمض )) تسویپ تسویپ

4242
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زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدرف ناتسرامیب  تهج  تسویپ  حرش  هب  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000151 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رادیرخ سانشراک  دات  زا  سپ  یتخادرپ  ددرگ - تسویپ  امازلا  روتکاف  شیپ  یمسر  زوجم  تسا - هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن  لقن  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - دشاب یم  سیدرف  ناتسرامیب  ارجا  لحم  دنیامن - تکرش  نشاب  هتشاد  الاک  یدوجوم  هک  ییاه  تکرش  ندوب ،  سروف  تلعب  دشاب -  یم  یدقن  تروصب 

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 34197655-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34197658-026 :: 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

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6075649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(EPC) بصن الاک و  نیمات  یحارط ، - نورام نابیتشپ  هداد  زکرم  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001369 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/03/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188853-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیدرف سیدرف ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4343

(( EPCEPC)) بصن بصن وو   الاک   الاک نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط  - - نابیتشپ نابیتشپ هداد   هداد زکرم   زکرم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوک نینکاس  تنرتنیا  نفلت و  تاطابترا  یاه  متسیس  یرادهگن  یربهار و  ینف و  بویع  عفر  لماک و  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارمچ دیهش  هاگشناد  ناداتسا 

1101005609000092 زاین :  هرامش 
زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09166415637 سامت : هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135783151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  هاگشناد -  هکلف -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330578-061  ، 33330010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365827-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناداتسا ناداتسا یوک   یوک نینکاس   نینکاس تنرتنیا   تنرتنیا وو   نفلت   نفلت تاطابترا   تاطابترا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   یربهار   یربهار وو   ینف   ینف بویع   بویع عفر   عفر وو   لماک   لماک ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
نارمچ نارمچ دیهش   دیهش هاگشناد   هاگشناد
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6074306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هکبش  رد  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  تیلاعف  هزوح  اب  طبترم  یدیلوت  یاه  همانرب  اه و  شرازگ  ، رابخا یا  هناسر  دصر  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هراوهام  ییویدار و  ینویزیولت ،

1101005797000264 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

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

، هزور هیفست 25  یلعنیز 02164503191 -  یاقآ  اب  یگنهامه  تسویپ - تسیل  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  تمدخ  تسا - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  - تسا یمازا  هنومن  ندروآ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

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

64503409-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه هکبش   هکبش ردرد   یعامتجا   یعامتجا نیمأت   نیمأت نامزاس   نامزاس تیلاعف   تیلاعف هزوح   هزوح اباب   طبترم   طبترم یدیلوت   یدیلوت یاه   یاه همانرب   همانرب وو   اهاه   شرازگ   شرازگ ،، رابخا رابخا یایا   هناسر   هناسر دصر   دصر متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
یایا هراوهام   هراوهام وو   ییویدار   ییویدار ینویزیولت ، ، ینویزیولت
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رهشهام 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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ یاهتساوخرد   ROUTER CISCO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  روتکافشیپ  ناتسزوخ / ناگدننک 

1101095112000769 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ ناتسزوخ ناگدننک  نیمات  طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ یاهتساوخرد   ROUTER CISCO :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  روتکافشیپ 

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمات نیمات طقف   طقف // ههام ههام ودود   تخادرپ   تخادرپ // هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   یربراب   یربراب هنیزه   هنیزه // هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا // تسویپ تسویپ یاهتساوخرد   یاهتساوخرد   ROUTER CISCOROUTER CISCO ناونع : : ناونع
دوش دوش تسویپ   تسویپ روتکافشیپ   روتکافشیپ ناتسزوخ / / ناتسزوخ ناگدننک   ناگدننک
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لیبدرا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003650000041 زاین :  هرامش 

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

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم 
تس 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33521740-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6074476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ وکسیس 12-3750 چیئوس  ، روخ ربیف   POٍE تروپ چیئوس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلعب 
1101001074000323 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکرش یکنالک و  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SG300-10MP لدم تروپ  هکبش 10  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3750G-12S-S لدم تروپ  هکبش 12  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
شواک

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تسویپ  روتکاف  شیپ  انمض 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رظن رظن دروم   دروم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم یدک   یدک ناریا   ناریا دوبن   دوبن تلعب   تلعب تروپ   تروپ 1212 -- 37503750 وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ،، روخ روخ ربیف   ربیف   POٍEPOٍE  تروپ تروپ   1010 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدش   هدش باختنا   باختنا الاک   الاک هبهب   کیدزن   کیدزن یدک   یدک ناریا   ناریا
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لیبدرا نالبس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هناماس  تسویپ  دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  ددع  کی  بای  کر  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004587000128 زاین :  هرامش 

لیبدرا نالبس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روشک  ACCUVEIN هدنزاس عجرم   ACCUVEIN یتراجت مان  یتسوپریز  یاه  دیرو  تیعقوم  نعت  دربراک   AV 400 لدم یکشزپ  بای  گر  هاگتسد  الاک :  مان 

نامرد تعنص  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنرب  هدهعرب  یربراب  هنیزه  هام  ود  هیوست  دشابیم  یمازلا  دمیآ  زوجم  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5616694613 یتسپ :  دک  نالبس ،  ناتسرامیب  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33357377-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339793-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هناماس   هناماس تسویپ   تسویپ دنرب   دنرب دیق   دیق اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یتسویپ   یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ددع   ددع کیکی   بای   بای کرکر   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم رظن  دم   CISCO C9200L-24T-4G-E لدم چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن لصاح  سامت  نیئان  هبعش  تاعالطا  یروانف  دحاو  هرامش 03146256901  اب  زاین  تروص  رد 

1101092342000009 زاین :  هرامش 
نیئان هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960S-24TS-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم لاسرا  تسویپ  هب  قیقد  ینف  تاصخشم.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  ماجنا  نیئان  هبعش  لحم  رد  الاک  لیوحت  نامزاس و  ینف  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ 

.دشاب یم  یمازلا  اتفا  زوجم 

8391813781 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نازابناج خ  خ  نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46252611-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46256057-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cat6 indoor ,out door لباک روک ،  یرون 12  ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلعب 
1101001074000324 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شور هدیا و  عولط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ردیانشا  یتراجت  مان  لدم 12  یرتم  لوط  روک  یرون 12  ربیف  الاک :  مان 

رتم 600 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

طابترا ربیف  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   m 500 هرقرق  mm^2 0/258 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج   PFC- CAT6-FTP-PVC-indoor هکبش لباک  الاک :  مان 
هرقرق 3,000 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
یرصان یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   NETIAN_RIC یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   CAT6-SFTP لدم  CAT6 Outdoor هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 500 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تسویپ  روتکاف  شیپ  انمض 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cat6 indoor ,out doorcat6  indoor ,out door  لباک لباک روک ،  ،  روک   1212 یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  - ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ip phone cisco CP- PWR-CUBE-3 یشوگ لانیجروا  روتپادآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003193000030 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
ip phone cisco CP- PWR-CUBE-3 یشوگ لانیجروا  روتپادآ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  160 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهعب  لاسرا  هنیزهندوب  ملاس  تهج  زا  هزور  تست 10 تلهم   - وکسیس 7841 نوف  یپ  یا  یاه  یشوگ  یارب  وکسیس  لانیجروا  روتپادآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
-

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

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

33770278-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ip phone c isco ip phone c isco CP-  PWR-CUBE-3CP-  PWR-CUBE-3  یشوگ یشوگ لانیجروا   لانیجروا روتپادآ   روتپادآ ناونع : : ناونع 5353

نوتسیک نوتسیک تکوس   تکوس دوه -  -  دوه دربراک   دربراک هعطق   هعطق یسیس   یآیآ   فیعض -  -  فیعض راشف   راشف ریگ   ریگ چوس   چوس لنپ   لنپ ، ، DCDC  هبهب   DCDC لدبم ، ، لدبم ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ لیاف  قباطم  یکینورتکلا  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092339000063 زاین :  هرامش 

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا ولبات ، ناریا  فیعض ، راشف  ریگ  چوس  لنپ  ، DC هب  DC لدبم ، الاک :  مان 

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

ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   WENZHOU یتراجت مان  هیاپ  لدم 32  دوه  دربراک  هعطق  یس  یآ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   WENZHOU یتراجت مان  هیاپ  لدم 44  دوه  دربراک  هعطق  یس  یآ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   WENZHOU یتراجت مان  هیاپ  لدم 64  دوه  دربراک  هعطق  یس  یآ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
روپ لانیز  قداص  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   SUPA MEDIKAL یتراجت مان  لدم 540  دوه   74HC08 یس یآ  الاک :  مان 

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

یبونج یاقیرفآ  ، SAFT، SAFT سا یپ  وی  متسیس  ، DC هب  DC لدبم ، الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
ایرآ داصتقا  دیما  ناراک  هدیا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   WENZHOU یتراجت مان  هیاپ  لدم 8  دوه  دربراک  هعطق  یس  یآ  الاک :  مان 

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

یفطل بویا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   starwing یتراجت مان   LM2902 لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  هعطق  یس  یآ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N420.660 دک  Nexans-Cat6 لدم نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 

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

WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   CAT 6 UTP 28 AWG لدم رازبا  نودب  کزان  یاه  لباک  هدافتسا  تهج  هکبش  نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 

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

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا رگید  الاک و  لاسرا  باسح /  هیوست  هوحن  نمض  رد  ددرگ .  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف  تسا  هباشم  دک  ناریا  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف لصاح  سامت  هرامش 09156836875  اب  ینف  دراوم  تهج  ددرگ .  هعلاطم  مهم  رایسب  دراوم  لیاف  رد  زاین  دروم 

9619796393 یتسپ :  دک  راوزبس ،  هقطنم  شخپ  تکرش  یتعیرش –  رتکد  راولب  راوزبس –  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44217005-051  ، 44217505-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44216904-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یبصع  یناوتزاب  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060021000029 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یبصع  یناوتزاب  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک مولع ،   ) یبصع یناوتزاب  هدکشهوژپ  هناحیر  نامتخاس  هر )  ) ینیمخ ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1419733139 یتسپ : 

66581560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66938885-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  - ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6075477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO 2960S-48PSL چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003193000031 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
CISCO 2960S-48PSL چوس - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  6 دادعت : 

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

لاسرا هنیزه  .تسا  یمازلا  بویعم  یالاک  ضیوعت  یارب  هزور  هد  تست  تلهم  .دنشاب  هلاسکی  یتناراگ  یاراد  ملاس و  لانیجروا ، دیاب  اه  چوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب ملاس  رفیر و  یلاسرا  یاهالاک  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعب 

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

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

33770278-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا دراه -  -  دراه رادرمید -  -  رادرمید رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک هدننکزیمت   هدننکزیمت هاگتسد   هاگتسد مرمر -  -   -  - CPUCPU  نفنف دروب -  -  دروب نیم   نیم ناونع : : ناونع 5555

CISCO 2960S-48PSLCISCO 2960S-48PSL چوس   چوس ناونع : : ناونع 5656
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یزرواشک داهج  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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6075493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000449 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-48TC-L لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

شواک
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544487-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیز طیحم  تظافح  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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6075511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003072000076 زاین :  هرامش 

تسیز طیحم  تظافح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ددرگ یرازگراب  تلود  تاکرادت  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  اب  هدش  کیکفت  تروصب  یتسویپ  تسیل  قبط  تازیهجت  دیرخ  - 

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

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

هدهعب اهنا  نایز  وررض  تدوع و  اهالاک  دات  مدع  تروص  رد   . ددرگیم ماجنا  یلام  یرادا و  لحارم  یط  ینف  دات  اهالاک و  لاسرا  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفصوجدوخ سدنهم  مناخ  راکرس  هدازیلع 02142781309 سوریس  سدنهم  ینف 02142781286 سانشراک   . دشابیم هدننک  نیمات 

1463914111 یتسپ :  دک  ناسیدرپ ،  کراپ  - یرون هللا  لضق  خیشو  ماما  راگدای  هارگرزب  لصافدح  - میکح هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42781006-021  ، 42781000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42781000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناونع : : ناونع 5757

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشت تهج  دک  ناریا   - FORTIGATE - 600 E WITH ONE YEAR AUTOMATIC UPDATE OFFICE LICENSE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا 

1101090049003624 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص ارپاس  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FORTINET یتراجت مان   FG-100D لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تخادرپ هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا   - FORTIGATE - 600 E WITH ONE YEAR AUTOMATIC UPDATE OFFICE LICENSE :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 02146624106 یاقآ  سانشراک  تسا  هام  هس 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشت   هباشت تهج   تهج دکدک   ناریا   ناریا  -  - FORTIGATE -  600  E WITH ONE YEAR AUTOMATIC UPDATE OFFICE LICENSEFORTIGATE -  600  E WITH ONE YEAR AUTOMATIC UPDATE OFFICE LICENSE ناونع : : ناونع
تسا تسا هام   هام هسهس   تخادرپ   تخادرپ هوحن   هوحن

5959

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

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

زا 102 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rkpjph7pffkev?user=37505&ntc=6075585
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6075585?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6075681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Expansion Module هارمه هب   voip یتیریدم نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلعب 

1101001074000325 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدابآ میعن  نیعم  هدننک  هضرع  عجرم   QTECH یتراجت مان   QVP-100P لدم  VOIP هکبش تحت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تسویپ  روتکاف  شیپ  انمض 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: 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

اتید6074474 هکبش  رورس و  قاتا  تازیهجت  هحفص 27)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب ا6074481 رادم  نیبرود  - هنایار هکبش  رتور  - تروپ هکبش 8  اتید  هحفص 58)چیئوس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6074764 یاه  نیبرود  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هب6074826 یلا 15  تعاس 8  زا  تیاس  هدهاشم  یارب.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا 
.ددرگ هعجارم  مرا  نابایخ  سراف - نامرد  تشادهب  تاعالطا  یروانفدحاو 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6075123Email protection,Standard protection,Web تاناکمااب یموب  سنسیال  2 دیرخ
(Sophos 550-xg  ) هکبش یتینما  تازیهجت  هاگتسد  ود  ینابیتشپ  هارمهب   protection

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چیوس6075151 دراه و  هحفص 58)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاصخشم6075470 قبط  ینابیتشپ  یربا و÷ تینما  ( CDN  ) اوتحم عیزوت  هکبش  سیورس  تامدخ 
هدش هئارا  ینف 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

Expans ion ModuleExpans ion Module هارمه   هارمه هبهب     voipvoip یتیریدم   یتیریدم نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

6074220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک متسیس  هاگتسد   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000402 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زاسهب رتویپماک  تامدخ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   in 65 زیاس  ST-Bs65X لدم  LED دنمشوه یسمل  هحفص  روتینام  الاک :  مان 

دزی متسیس  زاسهب  رتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  دزی  متسیس 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

مرف اب  الاک  تریاغم  هنوگره  ددرگ  لاسرا  الاک  روتکاف و  شیپ  هرامش 12  مرف  قبط  - دشابیم هزور  یرابتعا 20  تروصب  تخادرپ  تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نمات  هدهع  دصقم ب  ات  ادبم  زا  لاسرا  هنیزه  هنوگره  - تسا هدننک  نمات  یداهنشیپ  تمیق  لاطبا   > یلاسرا

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122052-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   1010 ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 102 ھحفص 50 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/49
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9et65lyl3e333?user=37505&ntc=6074220
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6074220?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک ناتسا  وزاب  هوک  هاگتسیا   MP ولبات بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000273 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریداقم تسرهف  ریز  رد  تسویپ   rfp طیارش - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
رواگنک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق اب  قباطم  هناماس  رد  یداهنشیپ  تمیق  انمض  تسیمازلا  یتسویپ  ریداقم  تسرهف  یراذگراب  یاضما و  رهم و  هب  دات  تمیق ، لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت هکشخبآرس  سدنهم   09183852330 هرامش اب  لاوس  هنوگره.دشابیم  دودرم  هدننک  تکرش  تمیق  روصنیا  ریغ  رد  .ددرگ  روظنم  ریداقم  تسرهف 

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

38246667-083  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6074540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  / یکیرتکلا ریژآ  نادرگ و  غارچ  ناونع : 

14013930 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/04 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک هاشنامرک ناتسا   ناتسا وزاب   وزاب هوک   هوک هاگتسیا   هاگتسیا   MPMP  ولبات ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6262

یکیرتکلا یکیرتکلا ریژآ   ریژآ وو   نادرگ   نادرگ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 6363
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دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/105/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/0723:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 13:30:001401/10/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074678 :: هرازه هرازه :: 1401/10/1009:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نزکمشچ رباع و  ، یهدنامرف  ) LED تانبرک یلپ  سوناف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

--- یکیفارت تازیهجت  ناگدنشورف -  هتشر  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
--- هتسباو تازیهجت  غارچ و  هیاپ  ناگدنشورف -  هتشر  2

--- کینورتکلا قرب و  عیانص  ناگدنشورف -  هتشر  3
ناینب شناد  هناروآون و  ناگدنشورف -  هتشر  4

کیفارت نامزاس  - فکمه هقبط  - یرادرهش کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  نامتخاس  - مالسا ناادف  نابایخ  یاهتنا  - سدقم دهشم  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
دهشم

33448472-051 نفلت :   :: نفلت :: ets.mashhad.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

نادابآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داعبا 80*31 اهولبات  بصن  اب  هارمه  راوید  یور  بصن  تهج  هلاس  گنربش 7 یا  هروک  گنر  یرهش  رباعم  مان  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000221 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سوط ظفاحم  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  ظفاحم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   33x80 cm زیاس هزیناولاگ  قرو  سنج  یرهش  رباعم  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( نزکمشچ نزکمشچ وو   رباع   رباع ،، یهدنامرف یهدنامرف  ) ) LEDLED  تانبرک تانبرک یلپ   یلپ سوناف   سوناف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

3131 ** 8080 داعبا   داعبا اهولبات   اهولبات بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه راوید   راوید یور   یور بصن   بصن تهج   تهج هلاس   هلاس گنربش  77 گنربش یایا   هروک   هروک گنر   گنر یرهش   یرهش رباعم   رباعم مان   مان ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 6565
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  لباب - ) زورفا  جنگ  ) غارچ هیاپ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000452 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

غارچ غارچ وو   هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

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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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزرواشک  کناب  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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  بعش  کیتاموتا  هرکرک  هرجنپ  برد و  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004561000004 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   2/5x2/7 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، یزرواشک کناب  تیریدم  امه - نامتخاس   200  - کالپ قباس -) شزرو  ) یتشهب دیهش  نابایخ  درکرهش - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8815858843 یتسپ :  دک 

33334998-038  ، 33335754-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334316-038 :: 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

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط بعش   بعش کیتاموتا   کیتاموتا هرکرک   هرکرک هرجنپ   هرجنپ وو   برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هرادجود هشیش  یکینورتکلا - لفق  تقرس -  دض  برد  نوفیآ -   ) مزاول دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000295 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   COMMAX لدم دحاو  شش  یریوصت  نوفیآ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

ماج مولآ  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 4+4 تماخض یعبرم  رتم  داعبا  یلومعم  هرادجود  هشیش  الاک :  مان 
عبرم رتم  7 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
ایسراپ ینمیا  برد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  مرخ  ایسراپ  ینمیا  برد  هدنزاس  عجرم  مرخ  یتراجت  مان   2/20x1/10 cm زیاس قیرح  دض  رد  الاک :  مان 

مرخ
ددع 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   ASSA هدنزاس عجرم   DBL-34 لدم سامت  نودب  ناوخ  تراک  اب  یکینورتکلا  لفق  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلو یاقآ  یلخاد 3237  یناگرزاب و 16-33360612-011  دحاو  یشیورد  یاقآ  هرامش 09024063776  اب  خساپ  شسرپ و  هنوگ  ره  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ینف  دحاو 

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

(( هرادجود هرادجود هشیش   هشیش یکینورتکلا - - یکینورتکلا لفق   لفق تقرس -  -  تقرس دضدض   برد   برد نوفیآ -  -  نوفیآ  ) ) مزاول مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغلامش هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب   ) یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هنایم  نهآ  هار  هاگتسیا  یوکس  هب  جورخو  دورو  یاهبرد  متسیس  حالصا  هژورپ  -- 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یروتکاف

1101001531000085 زاین :  هرامش 
برغلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

 ( یروتکاف تروص  هب   ) یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هنایم  نهآ  هار  هاگتسیا  یوکس  هب  جورخو  دورو  یاهبرد  متسیس  حالصا  هژورپ  -- 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگرابو  لیمکت  امتح  تمیق  داهنشیپ  لودجو  دشابیم  یراک  هتفه  کی  راک  ماجنا  تدم  -2

دیریگب سامت  یدوسن  سدنهم  هرامش 09102039742  اب  -3

4516913791 یتسپ :  دک  برغلامش ،  هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا  یبونج -  یدعس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33112394-024  ، 33327071-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322375-024 :: 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

تروص تروص هبهب    ) ) یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هنایم   هنایم نهآ   نهآ هار   هار هاگتسیا   هاگتسیا یوکس   یوکس هبهب   جورخو   جورخو دورو   دورو یاهبرد   یاهبرد متسیس   متسیس حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ ---- 11 ناونع : : ناونع
 ( ( یروتکاف یروتکاف

6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغلامش هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب  ) یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ناتسکات  نهآ  هار  هاگتسیا  یوکس  هب  جورخو  دورو  یاهبرد  متسیس  حالصا  هژورپ  -- 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یروتکاف تروص 

1101001531000086 زاین :  هرامش 
برغلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

 ( یروتکاف تروص  هب   ) یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ناتسکات  نهآ  هار  هاگتسیا  یوکس  هب  جورخو  دورو  یاهبرد  متسیس  حالصا  هژورپ  -- 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگرابو  لیمکت  امتح  تمیق  داهنشیپ  لودجو  دشابیم  یراک  هتفه  کی  راک  ماجنا  تدم  -2

دیریگب سامت  یدوسن  سدنهم  هرامش 09102039742  اب  -3

4516913791 یتسپ :  دک  برغلامش ،  هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا  یبونج -  یدعس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33112394-024  ، 33327071-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322375-024 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6075878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/10 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
motovario دنرب رادزمرت  عون  کیتاموتا  برد  دربراک  سکبریگ  روتومورتکلا  ناونع : 

14013636 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/02 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروص تروص هبهب    ) ) یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ناتسکات   ناتسکات نهآ   نهآ هار   هار هاگتسیا   هاگتسیا یوکس   یوکس هبهب   جورخو   جورخو دورو   دورو یاهبرد   یاهبرد متسیس   متسیس حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ ---- 11 ناونع : : ناونع
 ( ( یروتکاف یروتکاف

7070

motovariomotovario  دنرب دنرب رادزمرت   رادزمرت عون   عون کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد دربراک   دربراک سکبریگ   سکبریگ روتومورتکلا   روتومورتکلا ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دادما ) نیبرود تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000331 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 285 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجورب هقطنم 3  یرادرهش   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( دادما دادما )) نیبرود نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7272

اا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود -- هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور -- تروپ تروپ   88 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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چوس و ددع  ود  لانرتنیا و  دراه  ددع  کی  هارمه  هب  هدش  تبث  تاصخشم  اب  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دادعت 13  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درجورب هس  هقطنم  یرادرهش  تهج   NVR هاگتسد ددع  کی 

1101095362000032 زاین :  هرامش 
درجورب هقطنم 3  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یضترمدیس هدننک  هضرع  عجرم   D-LINK هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-LINK یتراجت مان   DGS-1008A لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
یداجس

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هکبش هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CRS326-24G-2S+RM لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
اکیار زادرپ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 4 تیفرظ لدم 014  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
عجرم  ITR IMEN TASVIR REDKA یتراجت مان   ITR-IPSP254-WL33X لدم لاکتیپا  موز  زنل  اب  لسکیپاگم  ماد 2  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ITR IMEN TASVIR یتراجت مان   ITR-IPSP254-WL25X لدم لاتیجید  لاکتیپا و  موز  زنل  اب  لسکیپاگم  ماد 2  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   REDKA
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ITR IMEN یتراجت مان  ( ITR-IPSR456-L (4mm لدم  mm 4 تباث زنل  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 4  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   TASVIR REDKA
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ITR IMEN TASVIR یتراجت مان   ITR-IPSR556-MWL لدم زیاروتوم  زنل  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 5  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   REDKA
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6915679545 یتسپ :  دک  هس ،  هقطنم  یرادرهش  یرادرهش -  راولب  درجورب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42506951-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42535888-066 :: 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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زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش  00:00  - 1401/09/26 عورش :  خیرات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
00:00  - 1401/10/05 نایاپ : 

nt.ajums.ac.ir :: عبنم : عبنم دانسا لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
14:00  - 1401/10/05

6074522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( مود هلحرم  انیس  ( ناتسرامیب  دیدج  سناژروا  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب دیدج   دیدج سناژروا   سناژروا هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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نادمه هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف ام  کالم  هدش و  هدافتسا  هباشم  دک  زا  .یتسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  تازیهجت  هارمه  هب  هتسبرادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یتسویپ 

1101001517000028 زاین :  هرامش 
نادمه هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 61 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

شراو نازاس  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  دیراورم  یتراجت  مان  راد  حرط  موفوتسالپ   A4 زیاس سکاب  لیاف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BROCADE BLADE SYSTEM 4/12 SAN SWT UPG LTU لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
سیمارپ یتراجت  مان   NS2300N لدم  TB 4 تیفرظ  smart stor لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دریگ یم  تروص  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  یدقن  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6513939651 یتسپ :  دک  نارهت ،  هداج  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32569026-081  ، 32569001-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32569004-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575
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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 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074892 :: 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
1101094238000037 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 : 

1401/10/07 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

مق ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7676

GBGB  44 تیفرظ   تیفرظ مرمر   ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( ددرگ هیهت  تسویپ  لیاف  قباطم  امتح   ) مق ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  طبترم  تازیهجت  متسیسدیرخ و  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030009000018 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک   APACER هدنزاس عجرم  ماقرا  راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   APACER یتراجت مان   UDIMM لدم  GB 4 تیفرظ مر  الاک :  مان 

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

کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   PC2-5300F لدم  4GB تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   TS2260 لدم  GB 300 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SEAGATE هدنزاس عجرم   TB 2 تیفرظ  ST32000542AS لدم لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SEAGATE هدنزاس عجرم   TB 2 تیفرظ  ST32000542AS لدم هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

روشک  HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666-815100-B21 HPE  ) لدم  GB 32 تیفرظ رورس  لانرتنیا  مر  الاک :  مان 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس 

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

کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس   3/5in-2TB G STATION لدم  external کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ارات ییاذغ  یاه  هدروآرف  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 3/90 شزادرپ تعرس   i7-2700K هنایار وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   PSD04-15 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   M/B ASUS H410 MR لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ هیهت  تسویپ  لیاف  قباطم  امتح   ) مق ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  طبترم  تازیهجت  متسیسدیرخ و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  رثوک -  عمتجم  شبن  تسپ -  یادهش  یرتم  نابایخ 60  یلع -  دیس  هاش  هدازماما  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3719145679

37179142-025  ، 37179102-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37179115-025 :: 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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نالیگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش رکذ  ینف  تاصخشم  قبط  یتسویپ  تسیل  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003338000051 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PRO3 یتراجت مان   SIR-550X لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک هرادا  لیوحت  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  کیتامروفنا 45  دات  شرافس و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ 

یلخاد 130

4195864184 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یاه  نادنز  لک  هرادا   - یتشهب دیهش  یدنبرمک  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422582-013  ، 33422581-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447655-013 :: 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

دورناوج یرادنامرف   :: 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 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

6075151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

dexon 2241220817030003 یتسویپ کرادم  قبط  چیوس  دراه و  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092168000001 زاین :  هرامش 

دورناوج یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
dexon 2241220817030003 یتسویپ کرادم  قبط  چیوس  دراه و  نیبرود و  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

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

dexon 2241220817030003 یتسویپ کرادم  قبط  چیوس  دراه و  نیبرود و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798195315 یتسپ :  دک  ملعم ،  نابایخ  دورناوج - دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222020-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46222515-083 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7878

چیوس چیوس وو   دراه   دراه وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیالمراو زلف  هندب  AHD BULLET 75DH 2MP لدم  HS نیبرود ددع  7 دادعت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DH_HAC_HFW1509TLMP-LED5MP لدم آوهاد  نیبرود  ددع  دادعت 19 دیرخ 

1101005891000022 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یکناویا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 29 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3591896499 یتسپ :  دک  یکناویا ،  یرادرهش  یناقلاط  هلا  تیآ  راولب  یکناویا  راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34521000-023  ، 3452100-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34522110-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیولسع تسپ 400 یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000453 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قباطم  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرهپس 07132142705 اضر   : تاکرادت سانشراک  هامربهر 07132142370 یاقآ   : ینف سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HSHS نیبرود   نیبرود ددع   ددع 77 دادعت دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

هیولسع هیولسع 400400 تسپ   تسپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت 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 102 ھحفص 65 
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه مرف  رد  جردنم  تاصخشم  طیارش و  قبط  رب  ناجیهال  ضایف  هبعش  تهج  هتسبرادم  یریوصت  متسیس  دیرخ  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101004854000075 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یراکوج اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   DIGITAL CCD یتراجت مان   4W A Y S DVR لدم  camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  مرف  رد  جردنم  تاصخشم  طیارش و  قبط  رب  ناجیهال  ضایف  هبعش  تهج  هتسبرادم  یریوصت  متسیس  دیرخ  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه مرف  رد  جردنم  تاصخشم  طیارش و  قبط  رب  لاسام  یبحم  هبعش  تهج  هتسبرادم  یریوصت  متسیس  دیرخ  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101004854000076 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  مرف  رد  جردنم  تاصخشم  طیارش و  قبط  رب  لاسام  یبحم  هبعش  تهج  هتسبرادم  یریوصت  متسیس  دیرخ  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم یریوصت   یریوصت متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

هبعش هبعش تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم یریوصت   یریوصت متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8383

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

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

زا 102 ھحفص 66 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pfn4mjlnpt6mc?user=37505&ntc=6075630
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6075630?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xl2yr4pybmsze?user=37505&ntc=6075653
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6075653?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6075240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  / ددع کی  Access Point مدوم / ددع کی   LIS لوژام  / تساوخرد / دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050194000249 زاین :  هرامش 

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

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

.تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  / ددع کی  Access Point مدوم / ددع کی   LIS لوژام  / تساوخرد / دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راولب _  یاهتنا  راتسرپ _  هکلف  یرون _  دیهش  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816983999

33481337-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33481337-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم // ددع ددع کیکی   Access PointAccess Point مدوم   مدوم // ددع ددع کیکی     LISLIS لوژام لوژام  / / تساوخرد تساوخرد // دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 102 ھحفص 67 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6075282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  / ددع کی  Access Point مدوم / ددع کی   LIS لوژام  / تساوخرد / دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050194000250 زاین :  هرامش 

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

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

.تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  / ددع کی  Access Point مدوم / ددع کی   LIS لوژام  / تساوخرد / دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راولب _  یاهتنا  راتسرپ _  هکلف  یرون _  دیهش  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816983999

33481337-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33481337-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کی6075240 Access Point مدوم / ددع کی   LIS لوژام  / تساوخرد / دشابیم هباشم  دکناریا 
.تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  / ددع

هحفص 67) )  accessaccess

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

کی6075282 Access Point مدوم / ددع کی   LIS لوژام  / تساوخرد / دشابیم هباشم  دکناریا 
.تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  / ددع

هحفص 67) )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6075630 یریوصت  متسیس  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

هتسب ا6074481 رادم  نیبرود  - هنایار هکبش  رتور  - تروپ هکبش 8  اتید  هحفص 58)چیئوس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

.تسویپ .تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم // ددع ددع کیکی   Access PointAccess Point مدوم   مدوم // ددع ددع کیکی     LISLIS لوژام لوژام  / / تساوخرد تساوخرد // دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 8585

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6075023Euronet قیرح مالعا  متسیس  لنپ  رپمآ  تلو 7  12 یرتاب ددع   10 تسا ) هباشم  دک  ناریا  )
( تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  همیمض  ) تسویپ تامازلا  حرش و  هب   EUR712 لدم

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سیدرف6075118 ناتسرامیب  تهج  تسویپ  حرش  هب  قیرح  مالعا  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سسکا6075402 دراه -  رادرمید -  رتویپماک  سیک  هدننکزیمت  هاگتسد  مر -   - CPU نف دروب -  نیم 
تنیوپ

هحفص 36) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( 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

رب6074107 ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا ، دیرخ ،
یرونربیف تخاسریز 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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 " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیمورا یزکرم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولزان هلابز  نفد  تیاس  زا  یدابهپ  شور  اب  یفارگوپوت  یرادرب و  هشقن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094839000281 زاین :  هرامش 

هیمورا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

راتکه 150 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ولزان هلابز  نفد  تیاس  زا  یدابهپ  شور  اب  یفارگوپوت  یرادرب و  هشقن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715653976 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  هیمورا -  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32768089-044  ، 33440628-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440628-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: 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

هلابز6074193 نفد  تیاس  زا  یدابهپ  شور  اب  یفارگوپوت  یرادرب و  هحفص 70)هشقن  دابهپ  ( دابهپ

هلابز هلابز نفد   نفد تیاس   تیاس زازا   یدابهپ   یدابهپ شور   شور اباب   یفارگوپوت   یفارگوپوت وو   یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  نوریب  ددرت  نژیسکا  لوسپک  ریش  ددع  لخاد و 100  ددرت  نلتیسا  زاگ  لوسپک  ریش  ددع  لماش 100  ملق  زاین 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناخ تسویپ 086-33492838 

1101092447001159 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا زاگ  ریش  یدیلوت  زاگ  جورخ  دورو و  نازیم  هدننک  میظنت  نژیسکا  لوسپک  ریش  الاک :  مان 
تس 200 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  باسح  هیوست  یمازلا /  مالقا  کیکفت  هب  یلام  وینف  داهنشیپ  لاسرا  هدنشورف /  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دنزاش /  هاگشیالاپ  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  زا  شیب  لیوحت  تروصرد  دادرارق  دقع   / دشاب یم  هلومحم  لک  لاسرا  زا  لبق  هنومن  لاسرا  هب  فظوم  هدنرب  الاک /  داتو  لیوحت 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492701-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت6074487 نژیسکا  لوسپک  ریش  ددع  لخاد و 100  ددرت  نلتیسا  زاگ  لوسپک  هحفص 11)ریش  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددرت ددرت نژیسکا   نژیسکا لوسپک   لوسپک ریش   ریش ددع   ددع   100100 وو   لخاد   لخاد ددرت   ددرت نلتیسا   نلتیسا زاگ   زاگ لوسپک   لوسپک ریش   ریش ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  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   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  الاک  دک  تسویپ -)  ربارب  رتیل (  نیگنس 5000  دصرد  FP)- 6  ) یناشن شتآ  موف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000081 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
MARINATEC GENERAL یتراجت مان  یزلف  فرظ  یدنب  هتسب  عون   FIRE EX8.0S لدم  ml 800 تیفرظ قیرح  ءافطا  موف  لژ و  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

پساویش هدننک  هضرع  عجرم   TRADING LLC
ددع 5,000 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم و سانشراک  دات  زا  سپ  هلماعم  نمث  تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  دابآریماردنب  رابنا  ات  لمح  هنیزه  دابآریما و  ردنب  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا لماک  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب.تفرگ  دهاوخ  ماجنا  یراک  زور  رثکادح 20  تدم  رد 

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: 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

تسویپ6075014 راک  حرش  قباطم  اه  دحاو  قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  هحفص 32)یحارط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6075023Euronet قیرح مالعا  متسیس  لنپ  رپمآ  تلو 7  12 یرتاب ددع   10 تسا ) هباشم  دک  ناریا  )
( تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  همیمض  ) تسویپ تامازلا  حرش و  هب   EUR712 لدم

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سیدرف6075118 ناتسرامیب  تهج  تسویپ  حرش  هب  قیرح  مالعا  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6075185( هرادجود هشیش  یکینورتکلا - لفق  تقرس -  دض  برد  نوفیآ -   ) مزاول یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هباشم6075248 الاک  دک  تسویپ -)  ربارب  رتیل (  نیگنس 5000  دصرد  FP)- 6  ) یناشن شتآ  موف 
.دشابیم

هحفص 7) قیرح  ( قیرح

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

6075649(EPC) بصن الاک و  نیمات  یحارط ،  - نابیتشپ هداد  زکرم  قیرح  ءافطا  نالعا و  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   تسویپ -)  -)  تسویپ ربارب   ربارب رتیل (  (  رتیل   50005000 نیگنس   نیگنس دصرد   دصرد FP) -  6FP) -  6  ) ) یناشن یناشن شتآ   شتآ موف   موف 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6075683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : ینف تاصخشم  قباطم   ECD روتکتد دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(ECD TOWER DETECTOR FOR GC BRUKER (part no: 200197201

1101005070000049 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHIMADZU هدنزاس عجرم   DETECTOR یتراجت مان   GC2030 لدم یفارگوتامورک  زیلانآ  دربراک   ECD روتکتد الاک :  مان 
زیواس اضردمحم 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هاگشیامزآ  دات  دروم  لخاد  دیلوت  ربتعم و  دنرب : یروف  لیوحت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  یاه  مالعتسا  دشابیم و  یمازلا  هدش  لیمکت  مالعتسا  گرب  راد و  رهم  روتکافشیپ  هئارا 

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966324-021 :: 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

سیدرف6075118 ناتسرامیب  تهج  تسویپ  حرش  هب  قیرح  مالعا  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6075683ECD روتکتد هحفص 73)دیرخ  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ECDECD  روتکتد روتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

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

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

زا 102 ھحفص 73 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nkg5dzcrev482?user=37505&ntc=6075683
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6075683?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یدعس 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 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویدوتسا یزادنا  هار  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005817000021 زاین :  هرامش 

یدعس داینب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
تاناریمش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  بسک  زاوج  ای  تکرش و  یقوقح  یلام و  تاعالطا 

هرامش اب  روتکاف  شیپ  رودص  زا  لبق  لاوس و  تروص  رد 
09127081014

دامرف لصاح  سامت  هنایشآ  یاقآ 

1985864449 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  ناساس -  عطاقت  زا  دعب  یقرش -  مهدزناپ  نابایخ  کجنلو -  تاناریمش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22426657-021  ، 22426658-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22426658-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6074171( دادما ) نیبرود هحفص 58)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب ا6074481 رادم  نیبرود  - هنایار هکبش  رتور  - تروپ هکبش 8  اتید  هحفص 58)چیئوس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرامیب6074522 دیدج  سناژروا  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 58)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلوب6074713 نیبرود  ددع  لدم KI-F55XL124 و 42  یآ  شیف  نیبرود  ددع  لیوحت 52  هیهت ،
زیاس 15 رادالول  سکاب  مک  ددع  لدم KI-B55XL60F و 100 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6074764 یاه  نیبرود  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ویدوتسا ویدوتسا یزادنا   یزادنا هار   هار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6074892 رادم  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6075100GB 4 تیفرظ هحفص 58)مر  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ویدوتسا6075127 یزادنا  هار  تازیهجت  هحفص 12)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6075142 هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیوس6075151 دراه و  هحفص 58)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6075158HS نیبرود ددع  7 دادعت هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6075630 یریوصت  متسیس  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هبعش6075653 تهج  هتسبرادم  یریوصت  هحفص 58)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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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نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6074343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 نایاپ  رد  نارهت  یا  هقطنم  قرب  تکرش  یاهرابنا  ینادرگرابنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000339 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، تسویپ تمیق  داهنشیپ  لیمکت  هب  تبسن  هناماس  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  تمیق  لک  عمج  جرد  نمض  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  مالعا  دودرم  تکرش  نآ  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد.دیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  قیرط  زا  نآ  لاسرا  نکسا و 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب تکرش   تکرش یاهرابنا   یاهرابنا ینادرگرابنا   ینادرگرابنا ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  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

یبایزرا اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف  مود   :: مالعا مالعا تبون   تبون
هدرشف یفیک 

1401/10/03 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زور  تدم 7  هب  یهگا  رشن  زا   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074654 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک رسارس  رد  یتلود  ریغ  شخب  هب  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همان تنامض  ای  دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  تروصب  نیمضت  دانسا -  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  لایر  دانسا 500.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ورین  ای  تعنص  ای  تازیهجت  تاسیسأت و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یقوقح  صاخشا  یکناب - 

هرامش 12 داهج  نادیم  نارهت  یناشن  هب  ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: سردآ سردآ

85193768  - 88969737  - 02141934 :: نفلت :: SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قرب6074343 تکرش  یاهرابنا  هحفص 75)ینادرگرابنا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یتلود6074654 ریغ  شخب  هب  یزاس  هریخذ  زکارم  یربهار  هحفص 75)یراذگاو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتسبرادم6074764 یاه  نیبرود  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتلود یتلود ریغ   ریغ شخب   شخب هبهب   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یربهار   یربهار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 9292
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رهشهام 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 10 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6074840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک نیمات  طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ یاهتساوخرد  قبط  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  روتکافشیپ  ناتسزوخ /
1101095112000770 زاین :  هرامش 

رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 600 تیفرظ  AP860A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ ناتسزوخ ناگدننک  نیمات  طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ یاهتساوخرد  قبط  رورس  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  روتکافشیپ 

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگدننک ناگدننک نیمات   نیمات طقف   طقف // ههام ههام ودود   تخادرپ   تخادرپ // هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   یربراب   یربراب هنیزه   هنیزه // هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا // تسویپ تسویپ یاهتساوخرد   یاهتساوخرد قبط   قبط رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع
دوش دوش تسویپ   تسویپ روتکافشیپ   روتکافشیپ ناتسزوخ / / ناتسزوخ

9393
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6075085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(- DL380 Generation10 PLUS (Gen10 PLUS رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000904 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روپاگنس هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یتساوخرد  یاه  یهاوگ  - 09143911713 یگنهامه دشابیم - یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  - دشابیم ههام  کی  تخادرپ  طیارش  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ همیمض  تاصخشم  لیاف 

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  نامزمه   - یا هلحرمود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون  هدرشف ) )

1401/10/03 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

15565/113 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/10/7هرامش تعاس 19  ات  لوا  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم خروم 1401/10/24عبنم تعاس 14  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075204 :: هرازه هرازه خروم 1401/10/25دکدک   تعاس 10   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نامتخاس  رد  رتنس  اتید  داجیا  قباس و  لک  هرادا  رورس  قاتا  لاقتنا  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا  لایر  درایلیم  کی  یس و  فورح  هب  لایر  لداعم 31/000/000/000  هیلوا  دروآرب 

هاشنامرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یتنرتنیا  سردآ 

( یزیر همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  دازآ  زاجم  یراک  تیفرظ  تیحالص و  همانیهاوگ  یاراد  کیتامروفنا  هتشر  رد  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تروص هب  یتلود  تالماعم  یارب  نیمضت  همان  نآ  تیاعر  اب  لایر  غلبم 1/500/000/000  هب  دیاب  هصقانم  رد  تکرش  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  - 

باسح هب  هجو  زیراو  اب  یکناب  همانتنامض 

ناتسا کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یعاطم -  دیهش  راولب  کی -  زاف  نایگنهرف  هاشنامرک -  : یناشن هب  هاشنامرک  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: سردآ سردآ
یتسپدک 6714715753  اب  هاشنامرک 

یاه نفلت  یتسپدک 6714715752 - هاشنامرک  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یعاطم -  دیهش  راولب   - کیزاف نایگنهرف  هاشنامرک  یتسپ  سردآ 
083-38226546-38226547  - 38226553-38226557-38226544: سامت

:: نفلت :: http://ks.ssaa.irنفلت تیاسبو تیاسبو

083-3822656 :: سکف :: Kermanshah -sabt@ssaa.irسکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(-(- DL380 Generation10  PLUS (Gen10  PLUSDL380 Generation10  PLUS (Gen10  PLUS رورس   رورس ناونع : : ناونع 9494

رورس رورس قاتا   قاتا لاقتنا   لاقتنا هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 9595
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتید6074474 هکبش  رورس و  قاتا  تازیهجت  هحفص 27)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیمات6074840 اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ یاهتساوخرد  قبط  رورس  دراه 
دوش تسویپ  روتکافشیپ  ناتسزوخ / ناگدننک  نیمات  طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک

هحفص 77) رورس  ( رورس

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

6075085(- DL380 Generation10 PLUS (Gen10 PLUS هحفص 77)رورس رورس  ( رورس

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

6075100GB 4 تیفرظ هحفص 58)مر  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6075185( هرادجود هشیش  یکینورتکلا - لفق  تقرس -  دض  برد  نوفیآ -   ) مزاول یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رورس6075204 قاتا  لاقتنا  هژورپ  هحفص 77)یراذگاو  رورس  ( رورس

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

کی6075240 Access Point مدوم / ددع کی   LIS لوژام  / تساوخرد / دشابیم هباشم  دکناریا 
.تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  / ددع

هحفص 67) )  accessaccess

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

کی6075282 Access Point مدوم / ددع کی   LIS لوژام  / تساوخرد / دشابیم هباشم  دکناریا 
.تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  / ددع

هحفص 67) )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شاپ شاپ نغور   نغور یکیتسالپ   یکیتسالپ لزان   لزان -- وشوش هشیش   هشیش بآبآ   لماک   لماک نزخم   نزخم -- تلکیسروتوم تلکیسروتوم تراتسا   تراتسا نکنک   عطق   عطق هلر   هلر  - - زمرت زمرت پاپوس   پاپوس دربراک   دربراک هعطق   هعطق کیتسال   کیتسال ناونع : : ناونع 9696
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288004803 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداز عیفر  دارمسیو  هدننک  هضرع  عجرم   B2000I نیباکود تناو  ادزم  زمرت  پاپوس  دربراک  هعطق  کیتسال  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
تسبرس یدامح  مرکا  هدننک  هضرع  عجرم   JETRO یتراجت مان   CG 125 تلکیسروتوم تراتسا  نک  عطق  هلر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

یاه هژورپ  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  یوش  هشیش  بآ  لماک  نزخم  الاک :  مان 
ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت 

تس 4 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هژورپ تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  روتوم  ردنلیس  شاپ  نغور  یکیتسالپ  لزان  الاک :  مان 
ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت  یاه 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هژورپ تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  دود  اوه و  پاپوس   mm 30 دمن هساک  الاک :  مان 
ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت  یاه 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هژورپ تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  روتوم  گنل  لیم  هت  یبلح  نادرگرب  نغور  الاک :  مان 
ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت  یاه 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نیون تعنص  نیئور  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  بقع  لماک  زمرت  تنل  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6074283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمهب لیوک  / تسد 1 ریاو / تسد 1 عمش / ددع 1 روتکژنااوهروسنس / تسد کی  روتکژنا  نزوس  / ددع کی  میات  همست  مانید و  همست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسد کی  تخوس  هارمهب  شاپ  تخوس  یشک  میس  / ددع تکوس 1 میس 

1101003143001058 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یزاسوردوخ هدننک  هضرع  عجرم   SOUTH EAST (FUJIAN) MOTOR CORPORATION LTD هدنزاس عجرم  اکیلد  نو  مانید  یکیتسال  همست  الاک :  مان 
ایرآ کین  هراتس 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نمات  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم اکیلد  نو  وردوخ  تهج  لیاسو  مامت 

دوش لصاح  سامت   09120897660 هرامش اب  لاوس  هنوگره  تهج 

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

56257016-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6074527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روسنس ناونع : 

14013952 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/02 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارمهب هارمهب لیوک   لیوک // تسد تسد 11 ریاو ریاو // تسد تسد 11 عمش عمش // ددع ددع 11 روتکژنااوهروسنس روتکژنااوهروسنس // تسد تسد کیکی   روتکژنا   روتکژنا نزوس   نزوس // ددع ددع کیکی   میات   میات همست   همست وو   مانید   مانید همست   همست ناونع : : ناونع
تسد تسد کیکی   تخوس   تخوس هارمهب   هارمهب شاپ   شاپ تخوس   تخوس یشک   یشک میس   میس // ددع ددع 11 تکوس   تکوس میس   میس

9797

روسنس روسنس ناونع : : ناونع 9898
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6074532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرزیل کیرتکلاوتوف  حطس  روسنس  ناونع : 

14013923 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/02 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Zorya دنرب چیئوس -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000430 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیارکوا هدنزاس  روشک   LPC SPEED SENSOR یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA0LPC-1401 لدم یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 

اکرآ یژرنا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZORYA هدنزاس عجرم 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدیدرگ  تسویپ  اضاقت  حرش  .ددرگ / یراذگراب  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب /.  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرزیل یرزیل کیرتکلاوتوف   کیرتکلاوتوف حطس   حطس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9999

ZoryaZorya دنرب   دنرب چیئوس -  -  چیئوس ناونع : : ناونع 100100

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

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

زا 102 ھحفص 83 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y6mr7bse8rkvz?user=37505&ntc=6074532
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6074532?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gw3ayy4rb2t35?user=37505&ntc=6075488
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6075488?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

بآ6074154 لماک  نزخم  - تلکیسروتوم تراتسا  نک  عطق  هلر   - زمرت پاپوس  دربراک  هعطق  کیتسال 
شاپ نغور  یکیتسالپ  لزان  - وش هشیش 

هحفص 80) روسنس  ( روسنس

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

کی6074283 روتکژنا  نزوس  / ددع کی  میات  همست  مانید و  همست 
تکوس میس  هارمهب  لیوک  / تسد 1 ریاو / تسد 1 عمش / ددع 1 روتکژنااوهروسنس / تسد

تسد کی  تخوس  هارمهب  شاپ  تخوس  یشک  میس  / ددع 1

هحفص 80) روسنس  ( روسنس

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

هحفص 80)روسنس6074527 روسنس  ( روسنس

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

یرزیل6074532 کیرتکلاوتوف  حطس  هحفص 80)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

روسنس6074977 یقرب - تازیهجت  مزاول و  - HDMI لباک نویزیولت و  رلرتنک  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
EC ONLINE روسنس یفیک و  روزیلانآ  جنس  ترودک 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6075439TURBINE FLOW MITER ASSY(27 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6075488Zorya دنرب هحفص 80)چیئوس -  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  " " 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

6075488Zorya دنرب هحفص 80)چیئوس -  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نامرک قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPGM-99-S-1401-1400-392 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6074627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف چیئوس  جیگ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب و هرهب  رظان  رواشم و   ) سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( سراف جیلخ  قرب  هاگورین  تاریمعت 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Pulsation sensor ALSTOM Code:HTCT105580R0130 VIBRO-METER ددع کی  یزادنا  هار  بصن و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیرگ 46 نیبروت  نغور  یرتیل  هکشب 208  دیرخ 200 

راشف فالتخا  جیگ  راب ، چیئوس 0-10  اب  راشف  جیگ  راب ، زاگ 0-1  رتلیف  راشف  فالتخا  جیگ  چنیا ، راب 1/2  ینیریسیلگ 400-0  راشف  جیگ  چنیا  راب 1/2  راشف 20  جیگ  دیرخ 
Alarm Contacts اب هارمه  ینیریسیلگ  راب  یلا 3  راشف 1  جیگ  راب و  چیئوس 01-16  اب 

ABB دنرب  C1610 تراک ددع  دیرخ 6 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ... 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یژرنا نیمات  قفا  تکرش  موس  هقبط  یسروب  یاه  تکرش  رتافد  راداهب  قاروا  سروب  رالات  یرادرهش ) ) روپ نیما  رصیق  راولب  دابآ  تداعس  نارهت ، تفایرد :   :: سردآ سردآ
سراپ 

 - سراف جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مود  هقبط  کالپ 18  ینابعش )  ) یقرش مهن  نابایخ  مدقم ) ینارهت  دیهش   ) جاک نادیم  زا  رتالاب  دابآ  تداعس  نارهت  لیوحت :
نفلت 22146394

یلخاد 300  26359279 :: نفلت :: www.ssic.ir www.otpgc.coنفلت تیاسبو تیاسبو

88699256 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف چیئوس   چیئوس جیگ   جیگ ناونع : : ناونع 10 110 1

دیرخ دیرخ  -  - Pulsation sensor ALSTOM Code:HTCT105580R0130  VIBRO-METERPulsation sensor ALSTOM Code:HTCT105580R0130  VIBRO-METER ددع   ددع کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 ...  ... وو   4646 دیرگ   دیرگ نیبروت   نیبروت نغور   نغور یرتیل   یرتیل   208208 هکشب   هکشب   2 00200

102102
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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 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

6075703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.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

1101096102001336 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سراپ انام  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   MDF تاحفص لاصتا   4x6 mm\1 1 درگ رس  چیپ  الاک :  مان 
ددع 5,000 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
یرگرگ یکلم  لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم   252R لدم ینهآ  سنج  یطایح  رد  لفق  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

یعیمس دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KAK یتراجت مان  لفق   cm 7 یزغم الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
نپولآ هدننک  هضرع  عجرم   2x17x7 cm زیاس  55TT لدم یجنرب  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 

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

رفکین داشرف  هدننک  هضرع  عجرم   VESPA یتراجت مان   mm 55 ضرع  m 40 لوط یدالوف  سنج  رب  نهآ  یراون  هرا  غیت  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
نایک تراجت  نموه  هدننک  هضرع  عجرم   MAX یتراجت مان   EB200A لدم لیاف  لفق  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cmcm  77  یزغم یزغم ربرب - - نهآ   نهآ یراون   یراون هرا   هرا غیت   غیت یطایح - - یطایح ردرد   لفق   لفق درگ - - درگ رسرس   چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 102 ھحفص 86 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4bczf4ydl4her?user=37505&ntc=6075703
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6075703?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132440  اب  قباطم   MOTOR HYD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007679 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HONDA MOTOR CO هدنزاس عجرم   HONDA یتراجت مان   EG 6500 CXS R لدم  kVA 5/5 ناوت ینیزنب  قرب  روتوم  الاک :  مان 
کدی نمسیو  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نژوتوم هدننک  هضرع  عجرم   GAVERNOR یتراجت مان   E613/27/1500 لدم روتومورتکلا  رنرواگ  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34146953-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیمات6074323 اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ یاهتساوخرد   ROUTER CISCO
دوش تسویپ  روتکافشیپ  ناتسزوخ / ناگدننک  نیمات  طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک

هحفص 36) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یدک6074476 ناریا  دوبن  تلعب  تروپ  وکسیس 12-3750 چیئوس  ، روخ ربیف   POٍE تروپ چیئوس 10 
.تسا هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم 

هحفص 36) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسب ا6074481 رادم  نیبرود  - هنایار هکبش  رتور  - تروپ هکبش 8  اتید  هحفص 58)چیئوس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

راشف6074627 چیئوس  هحفص 84)جیگ  چیئوس  ( چیئوس

روتومورتکلا روتومورتکلا رنرواگ   رنرواگ چیئوس   چیئوس ینیزنب - - ینیزنب قرب   قرب روتوم   روتوم هنایار - - هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 104104
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6074947Pulsation sensor ALSTOM ددع کی  یزادنا  هار  بصن و  نیمات 
نغور یرتیل  هکشب 208  دیرخ 200   - Code:HTCT105580R0130 VIBRO-METER

 ... دیرگ 46 و نیبروت 

هحفص 84) چیئوس  ( چیئوس

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

هحفص 36)چیئوس6075046 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6075439TURBINE FLOW MITER ASSY(27 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6075488Zorya دنرب هحفص 80)چیئوس -  روسنس  ( روسنس

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

تسویپ6075493 لیاف  هحفص 36)قبط  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6075703cm 7 یزغم رب - نهآ  یراون  هرا  غیت  یطایح - رد  لفق  درگ - رس  هحفص 84)چیپ  چیئوس  ( چیئوس

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

روتومورتکلا6075771 رنرواگ  چیئوس  ینیزنب - قرب  روتوم  هنایار - هکبش  اتید  هحفص 84)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

هتسب ا6074481 رادم  نیبرود  - هنایار هکبش  رتور  - تروپ هکبش 8  اتید  هحفص 58)چیئوس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تکوس6075371 دوه -  دربراک  هعطق  یس  یآ  فیعض -  راشف  ریگ  چوس  لنپ  ، DC هب  DC لدبم ،
نوتسیک

هحفص 36) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6075477CISCO 2960S-48PSL هحفص 36)چوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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مشق یتعنص  یراجت -  دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  راذگ  هیامرس  بذج  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم زورعبنم تدم 10  هب  ناوخارف  نیا  جرد  خیرات  زا   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تیاغل  1401/09/28)

6074659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعومجم یریوصت  یتوص و  لماک  زیهجت  تاسیسات و  امن و  هینبا ، یزاسون  یحارطزاب ، روظنم  هب  یقوقح  / یقیقح راذگ  هیامرس  بذج  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
BOT شور هب  مشق  دازآ  هقطنم  نامزاس  هب  قلعتم  تدحو  رالات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیریدم نامتخاس  نمهب  ردنب  هلکسا  ، مشق هریزج  سردآ  هب  اهدادرارق  یقوقح و  تیریدم  رد  عقاو  نامزاس  نیا  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  هناخریبد  اهدادرارق  یقوقح و 

07635252150 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشق یتعنص  یراجت -  دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  راذگ  هیامرس  بذج  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ایرد  :: عبنم زورعبنم تدم 10  هب  ناوخارف  نیا  جرد  خیرات  زا   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تیاغل  1401/09/28)

6075150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعومجم یریوصت  یتوص و  لماک  زیهجت  تاسیسات و  امن و  هینبا ، یزاسون  یحارطزاب ، روظنم  هب  یقوقح  / یقیقح راذگ  هیامرس  بذج  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
BOT شور هب  مشق  دازآ  هقطنم  نامزاس  هب  قلعتم  تدحو  رالات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیریدم نامتخاس  نمهب  ردنب  هلکسا  ، مشق هریزج  سردآ  هب  اهدادرارق  یقوقح و  تیریدم  رد  عقاو  نامزاس  نیا  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  هناخریبد  اهدادرارق  یقوقح و 

07635252150 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یتوص   یتوص لماک   لماک زیهجت   زیهجت وو   تاسیسات   تاسیسات وو   امن   امن هینبا ، ، هینبا یزاسون   یزاسون یحارطزاب ، ، یحارطزاب روظنم   روظنم هبهب   یقوقح   یقوقح // یقیقح یقیقح راذگ   راذگ هیامرس   هیامرس بذج   بذج وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
رالات رالات هعومجم   هعومجم یریوصت   یریوصت

105105

وو یتوص   یتوص لماک   لماک زیهجت   زیهجت وو   تاسیسات   تاسیسات وو   امن   امن هینبا ، ، هینبا یزاسون   یزاسون یحارطزاب ، ، یحارطزاب روظنم   روظنم هبهب   یقوقح   یقوقح // یقیقح یقیقح راذگ   راذگ هیامرس   هیامرس بذج   بذج وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
رالات رالات هعومجم   هعومجم یریوصت   یریوصت

106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هدش و  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  تسویپ  تاصخشم  قبط  لاتیجید  میسیب  جیپ  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004757000055 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریمض رهطم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SNOWA یتراجت مان   SSB-60XS لدم توص  شخپ  تازیهجت  یتوص  متسیس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لصاح  سامت  نفلن 09154089068  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32239010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239027-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم 3695 چنیا  توص 12  نیرب  هارمه  وکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000264 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نارهت کینورتکلا  گنچ  هدننک  هضرع  عجرم  گنچ  وکا  یتراجت  مان   JUNIOR لدم  W 15 ناوت لباترپ  وکا  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  روتکاف  شیپ  - هباشم دک  ناریا   - MP3 تمرف شخپ  طبض و  یارب   USB ثوتولب ، زا  ینابیتشپ   - چنیا وگدنلب 12  یاراد  : اه یگژیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  یدقن 7  هیوست   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   - تمیق هئارا  هب  زاجم  جرک  نارهت و  ناگدننک  نیمات  طقف   - ددرگ یراذگراب 

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

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لاتیجید لاتیجید میسیب   میسیب جیپ   جیپ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 107107

لباترپ لباترپ وکا   وکا ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ ناونع : : ناونع 108108

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

امن و6074659 هینبا ، یزاسون  یحارطزاب ، روظنم  هب  یقوقح  / یقیقح راذگ  هیامرس  بذج  ییاسانش و 
رالات هعومجم  یریوصت  یتوص و  لماک  زیهجت  تاسیسات و 

هحفص 88) توص  ( توص

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

6075100GB 4 تیفرظ هحفص 58)مر  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ویدوتسا6075127 یزادنا  هار  تازیهجت  هحفص 12)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

امن و6075150 هینبا ، یزاسون  یحارطزاب ، روظنم  هب  یقوقح  / یقیقح راذگ  هیامرس  بذج  ییاسانش و 
رالات هعومجم  یریوصت  یتوص و  لماک  زیهجت  تاسیسات و 

هحفص 88) توص  ( توص

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

لاتیجید6075175 میسیب  جیپ  هحفص 88)متسیس  توص  ( توص

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

لباترپ6075407 وکا  ریاف  هحفص 88)یلپمآ  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ 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 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام هب  لاصتا  تیلباق  ربتعم و  یتناراگودرادناتسا  یاراد  توف  لاچخی 12  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

دشاب یم  یدقن  دعب  تخادرپ 
1101000257003224 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یگیر هللا  تیاده  هدننک  هضرع  عجرم   wv1844 لدم توف  لوپریو 12  لاچخی  الاک :  مان 

هاگتسد 44 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صلاخو تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن تخادرپ  -6 تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  -5 دشاب یتناراگ  یارادو  یلصا  دنرباب  الاک  -4 دشاب

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

36226612-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا گنیروتینام   گنیروتینام هبهب   لاصتا   لاصتا تیلباق   تیلباق وو   ربتعم   ربتعم یتناراگودرادناتسا   یتناراگودرادناتسا یاراد   یاراد توف   توف   1212 لاچخی   لاچخی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یدقن   یدقن دعب   دعب تخادرپ   تخادرپ

109109
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هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6074783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب کرادم  طیارش و  قباطم  رنکسا  هاگتسد  رگپاچ و 1  هاگتسد  روتینام و 3  هاگتسد  هنایار و 10 سیک  هاگتسد  دیرخ 10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض  رد  هدش 
1101090648000024 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS24RF620HH لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا ماس 

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

اپورا سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   DR-C240 لدم  A4 دیفس هایس و  یگنر و  دانسا  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   MF3010 لدم  sensys رگپاچ الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا نمض  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم  رنکسا  هاگتسد  رگپاچ و 1  هاگتسد  روتینام و 3  هاگتسد  هنایار و 10 سیک  هاگتسد  دیرخ 10  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  اهدک 

6713815678 یتسپ :  دک  اواف ،  نامزاس  نوتسیب  یتاقبط  گنیکراپ  یوربور  لداعدادح  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274242-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37296588-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراذگراب یراذگراب کرادم   کرادم وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم رنکسا   رنکسا هاگتسد   هاگتسد   11 وو   رگپاچ   رگپاچ هاگتسد   هاگتسد وو  33   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد 1010 وو   هنایار   هنایار سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد 1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا نمض   نمض ردرد   هدش   هدش

1 101 10
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هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا نمض  رد  هدش ، یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم  چنیا  روتینام 27  هاگتسد  تاقلعتم و 1  مامت  اب  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  اهدک 

1101090648000025 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رادافو دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS27NC725HH لدم  in 27 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا ماس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هباشم اهدک  ناریا  نمض  رد  هدش ، یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم  چنیا  روتینام 27  هاگتسد  تاقلعتم و 1  مامت  اب  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

6713815678 یتسپ :  دک  اواف ،  نامزاس  نوتسیب  یتاقبط  گنیکراپ  یوربور  لداعدادح  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274242-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37296588-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا نمض   نمض ردرد   هدش ، ، هدش یراذگراب   یراذگراب کرادم   کرادم وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم چنیا   چنیا روتینام  2727   روتینام هاگتسد   هاگتسد   11 وو   تاقلعتم   تاقلعتم مامت   مامت اباب   رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم اهدک   اهدک

1 1 11 1 1
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  هب  هجوت  اب  روتینام  ددع  ود  هارمه  هب  ددع  هس  سوام  دروبیک و  یزیمور و  هنایار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددعود  core i5- ددع کی   core i7)

1101095386000009 زاین :  هرامش 
دزی یرادرهش  رفاسم  وراب  لقن  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تاصخشم  هب  هجوت  اب  روتینام  ددع  ود  هارمه  هب  ددع  هس  سوام  دروبیک و  یزیمور و  هنایار  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددعود  core i5- ددع کی   core i7)

8917335981 یتسپ :  دک  تعنص ،  نادیم  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37304901-035  ، 37304900-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37200399-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- ددع ددع کیکی     core i7core i7)) تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم هبهب   هجوت   هجوت اباب   روتینام   روتینام ددع   ددع ودود   هارمه   هارمه هبهب   ددع   ددع هسهس   سوام   سوام وو   دروبیک   دروبیک وو   یزیمور   یزیمور هنایار   هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( ددعود ددعود   core i5core i5

1 121 12
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هب هتسباو  یناقلاط  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ ، زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدقن هاگشناد  لاور  تخادرپ  هیمض  تساوخ  رد  هباشم  دک  ناریا  زیاس 22  روتینام -   - دربیک سوام -   - لماک سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091772000053 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  یناقلاط    ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآزکرم   هدننک :  رازگرب 
هللارصن دمحم  کسان  هدننک  هضرع  عجرم   CCIVO هنایار سوام  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه اب  سنج  درادناتسا  تیفیک و  ندوبن  الاک  لاسرا  تروص  رد  هدنشورف  اب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  یدقن  هاگشناد  لاور  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  تدوع  هدنشورف 

9189175414 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  ناتسرامیب  پچ -  تمس  یسودرف -  هار  هس  ییایسآ -  هداج  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35423970-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35423600-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام دربیک -  -  دربیک سوام -  -  سوام  - - لماک لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 113113
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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 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

6075663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مهم ) ددرگ هعلاطم  امتح  دروبیک  روتینام و  سیک و  تاعالطا  تیفماک و  تهج  زا  تسویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزردوگ تسیمازلا 09123138548  یگنهامه 

هزور یرابتعا 90  تخادرپ 
1101096102001337 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  وویا  نیرگ  یتراجت  مان   Green EVO Gen8 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/10 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروبیک دروبیک وو   روتینام   روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 1141 14
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  قبط  گنیروتینام (  نامتخاس  یحارط  تاعلاطم و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000334 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

9365647710 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

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

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

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

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام6074140 هب  لاصتا  تیلباق  ربتعم و  یتناراگودرادناتسا  یاراد  توف  لاچخی 12  دیرخ 
دشاب یم  یدقن  دعب  تخادرپ  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

هحفص 91) روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6074220 متسیس  هاگتسد  هحفص 50)10  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

گنیکپ6074280 - گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  - روتارنژ روتوم  یدالوف  چیپ  گنیکپ - 
کارتفیل ربالاب  کج  دربراک  هعطق  عون 

هحفص 27) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رنکسا6074783 هاگتسد  رگپاچ و 1  هاگتسد  روتینام و 3  هاگتسد  هنایار و 10 سیک  هاگتسد  دیرخ 10
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  طیارش و  قباطم 

هحفص 91) روتینام  ( روتینام

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

طیارش و6075563 قباطم  چنیا  روتینام 27  هاگتسد  تاقلعتم و 1  مامت  اب  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 1 
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  نمض  رد  هدش ، یراذگراب  کرادم 

هحفص 91) روتینام  ( روتینام

گنیروتینام گنیروتینام نامتخاس   نامتخاس یحارط   یحارط وو   تاعلاطم   تاعلاطم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 115115
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هب6075582 هجوت  اب  روتینام  ددع  ود  هارمه  هب  ددع  هس  سوام  دروبیک و  یزیمور و  هنایار  دیرخ 
( ددعود  core i5- ددع کی   core i7) تسویپ تاصخشم 

هحفص 91) روتینام  ( روتینام

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

روتینام6075629 دربیک -  سوام -   - لماک هحفص 91)سیک  روتینام  ( روتینام

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

دروبیک6075663 روتینام و  هحفص 91)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6075775 نامتخاس  یحارط  تاعلاطم و  هحفص 91)تامدخ  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6074764 یاه  نیبرود  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6075142 هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6075630 یریوصت  متسیس  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هبعش6075653 تهج  هتسبرادم  یریوصت  هحفص 58)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " 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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سراف ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6075388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ASUS ZENBOOK FLIP 13 OLED UX363EA CPU CORE I7 116567 RAM 16GB SSD 500GB تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001243000008 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ASUS ZENBOOK FLIP 13 OLED UX363EA CPU CORE I7 116567 RAM 16GB SSD 500GB - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ASUS ZENBOOK FLIP 13 OLED UX363EA CPU CORE I7 116567 RAM 16GB SSD 500GB :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7133914397 یتسپ :  دک  یلامش ،  لاصو  نابایخ   یادتبا  هفوکش ، مامح  هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324629-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324629-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6074197(RFP  ) جاودزا ماگنه  یاه  شزومآ  یدربراک  همانرب  هحفص 12)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلغش6074313 یصصخت  رازفا  مرن  یشزومآ  یاه  هرود  یرازگرب  یراپس  نورب  هحفص 12)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دک6074399 یتسویپ و  تاصخشم  قبط  یکسارپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  ددع  دیدمت 150 
دشاب یم  هباشم  یتامدخ 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6074459FC#-12-02-950- ینف تاصخشم  اب  لاوریاف  سنسیال  ددع  دشاب 2  یم  هباشم  دکناریا 
1500-10

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6074503 تحت  هلاس  کی  سوریو  یتنآ  هخسن  هحفص 12)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راتشون6074504 هب  راتفگ  لیدبت  رازفا  مرن  بصن  هحفص 12)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6074722(Netengine siem  ) یتینما یاهدادخر  تیریدم  هناماس  هلاسکی  هحفص 12)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6075100GB 4 تیفرظ هحفص 58)مر  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ASUS ZENBOOK FLIP 13 OLED UX363EA CPU CORE I7 1 16567 RAM 16GB ASUS ZENBOOK FLIP 13 OLED UX363EA CPU CORE I7 1 16567 RAM 16GB SSD 500GBSSD 500GB ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

6075123Email protection,Standard protection,Web تاناکمااب یموب  سنسیال  2 دیرخ
(Sophos 550-xg  ) هکبش یتینما  تازیهجت  هاگتسد  ود  ینابیتشپ  هارمهب   protection

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6075388ASUS ZENBOOK FLIP 13 OLED UX363EA CPU CORE I7 116567 RAM 16GB
SSD 500GB

هحفص 99) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تسویپ6075479 لیاف  اب  قباطم   SIP TRUNK لاناک هحفص 12)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هب 10)6075544 هخسن 8  ءاقترا  ناینرپ 10( زاس  یسراف  رازفا  هحفص 12)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هرتم6075674 رازفا  مرن  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

رب6074107 ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا ، دیرخ ،
یرونربیف تخاسریز 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هیولسع6075485 تسپ 400 یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 58)تازیهجت  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 " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالیا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6074156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگو  تنامض  یاراد  دیامن   EB-X06 لدم روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  کی  درادرظن  رد  یکشزپ  مولع  هاگشناد  مالساب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا  انمض  دشاب  تکرش 

1101092146000023 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EB-X6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

انمض دشاب  تکرش  ربتعم  یتناراگو  تنامض  یاراد  دیامن   EB-X06 لدم روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  کی  درادرظن  رد  یکشزپ  مولع  هاگشناد  مالساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

6939177143 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  باجنگ  ناب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32227134-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227136-084 :: 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

6074156EB-X6 لدم روتکژورپ  هحفص 102)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

EB-X6EB-X6 لدم   لدم روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 1171 17

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