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

( یهگآ دادعت 11  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 16

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 21

140 1140 1 یدید     1414 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   203,680هکس , 000203,680 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما394,430394,430رالد تاراما مهرد   108مهرد ,590108 ,590

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   191هکس , 030 , 000191 , 030 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس275,600275,600رالد سیئوس کنارف   432کنارف ,000432 ,000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,119هکس 000 , 0001 19, 000 , اداناک000 اداناک رالد   296رالد ,300296 ناتسبرع300, ناتسبرع لایر   106لایر ,600106 ,600

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 86هکس ,000 , 00086 , 000 , وروی000 ژورن424,520424,520وروی ژورن نورک   39,90039,900نورک

رایع رایع   1818 یالط   18یالط , 141 , 00018 , 141 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ483,280483,280دنوپ نپاژ نینی   دصکی   ,307دصکی 1 10307, 1 10

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
((3838))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 112112))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 23  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( 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 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( 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  • 82

( 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 22  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( 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 8  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 11  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

( یهگآ دادعت 14  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 5  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 5  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001056000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111332 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  هاگتسد  هارمه 4  هب  کناب  رازفادب  دض  هناماس  یاه  سنسیال  نیمأت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا تخس  رازفا و  مرن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   9,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
.ددرگ  هیارا  ناریا  یلم  کناب  همانتنامض  ًاحیجرت  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1402/04/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزادرپراک لک  هرادا  کناب -  هچوک  یاهتنا  ییاخس - گنهرس  زا خ  رتالاب  یسودرف - خ  نارهت -   ، 1135937641 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
60992870-4 نفلت :  ناریا  یلم  کناب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/23 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111341 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک    - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هاگتسد  هارمه 4  هب  کناب  رازفا  دب  دض  هناماس  یاه  سنسیال  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب  همان  تنامض  ای  یدقن  هدرپس  تروصب  لایر   9.000.000.000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  4/000/000 دیرخ : 

ناریا یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف  - نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir -http://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

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   44 هارمه   هارمه هبهب   کناب   کناب رازفادب   رازفادب دضدض   هناماس   هناماس یاه   یاه سنسیال   سنسیال نیمأت   نیمأت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد هارمه   هارمه هبهب   کناب   کناب رازفا   رازفا دبدب   دضدض   هناماس   هناماس یاه   یاه سنسیال   سنسیال نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 22
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011013-03 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ید 1401   13 هبنشهس ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00 ید 1401   17 هبنش ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   00:00

tenders.nak-mci.ir :: عبنم ید 1401عبنم  24 هبنش ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00

6111561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cloud native رازفا مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر 5,500,000,000 همانتنامض : غلبم  - 2000000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هرامش هب  یزورون  ایدان  مناخ  راکرس  یناگرزاب : تالاوس  هب  ییوگخساپ   :: نفلت نفلت
هارمه 09125052634

:: 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

نارهت رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/27 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 15  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/11/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  رازفا و  تخس  تینما  هکبش و  ینابیتشپ  یربهار و  تامدخ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  16/384/904/409 دروارب : 

یسمش  هام  تدم 24  فرظ  ارجا :  لحم  تدم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   961/547/132 نیمضت : 

نارهت رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: -www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http:tender.nww.co.ir-http://t4ww.tppww.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cloud nativeCloud native رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

رازفا رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تینما   تینما وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 123 ھحفص 6 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تلهمعبنم یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
داتسا تفایرد 

6111941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر هصقانم 91/364/630/671  یدروآرب  غلبم  لوا  هاگشیالاپ  ناربراک  ینابیتشپ  یاه ICT و  هکبش  یتارباخم و  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر راک 4/568/232/000  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 23402 نیمضت  همان  نآ  قفو  لوبق  لباق  نیماضت  زا  یکی  تروص  هب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  عون 

.دشاب یم  ناریزو  تایه  خروم 94/09/22   1/550659

اه نامیپ  روما  لوا -  هاگشیالاپ  یرادا  نامتخاس  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش   - رهشوب ناتسا   :: سردآ سردآ

:: 4579 و 4994 و99 46 و 07731314182 نفلت :: WWW.SPGC.IR WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401 فلا / / 29 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111986 :: هرازه هرازه تعاس 10:10دکدک    - 1401/11/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنیآرف ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا  هار  بصن ،  ، Data Domain یریگ نابیتشپ  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس نامرک  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نارادساپ  نابایخ  نامرک ، سردآ  : هصقانم دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق رتفد  ود  هرامش 

تسارح رتفد  هنامرحم  هناخریبد  مود ، هقبط  کی ، هرامش  نامتخاس  نامرک  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نارادساپ  نابایخ  نامرک  سردآ  هب  فلا "  " یاهتکاپ هئارا  لحم 

تبث 88969737- رتفد  سامت 02141934  زکرم   03432224482 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناربراک ناربراک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو     ICTICT یاه   یاه هکبش   هکبش وو   یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 55

دنیآرف دنیآرف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتناراگ   یتناراگ یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن  ، ، Data DomainData Domain یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 123 ھحفص 7 
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011013-03 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cloud native رازفا مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  دقن  هج  ای و  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  5,500,000,000 همانتنامض : غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  رشن  هنیزه 

:: سردآ سردآ

09125052634 :: نفلت :: TENDERS.NAK-MCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: NADIA.NOROUZI@NAK-MCI.IRسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/2 - 230 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/10/17  دانسا  تفایرد   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم تعاس 11عبنم  - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112308 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  حطس  رد  نیکرتشم  یارب  هارمه  هرامش  قیرط  زا  کمایپ  ینیزگیاج  قرب و  ضوبق  فذح  حرط  هژورپ  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 29.126.400.000 

یلم کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.874.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاکاپ یور  هصقانم  هرامش  رکذ  تراجت -  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  ریگارف  باسح  هب  لایر  غلبم 300.000  دانسا  تفایرد  ناگرگ - ...  رصعیلو  نابایخ  هبعش 

دشابیم رازگ  هصقانم  هاگتسد  هدهع  رب  تبون  ود  ره  یهگآ  هنیزه  هدوب - یمازلا 

ناتسلگ عیزوت  تکرش  هناخریبد  لوا  هقبط  تلادع 23  رصع  یلو  نابایخ  ناگرگ  سردآ  لیوحت   :: سردآ سردآ
مود هقبط  ناگرگ  قرش  تیریدم  نامتخاس  یتشهب  دیهش  نابایخ  ناگرگ ، رد  عقاو  یلام  روما  یسرباسح  قاتا  ییاشگزاب 

01732684412 :: نفلت :: setadiran.ir Tavanir.org.irنفلت تیاسبو تیاسبو

01732627430 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cloud nativeCloud native رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

نیکرتشم نیکرتشم یارب   یارب هارمه   هارمه هرامش   هرامش قیرط   قیرط زازا   کمایپ   کمایپ ینیزگیاج   ینیزگیاج وو   قرب   قرب ضوبق   ضوبق فذح   فذح حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/168 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیات  زا  زور  تدم 7  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6112542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد تخاسریز  تاعالطا و  تینما  هرواشم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

وفسنارت ناریا  تکرش  نارهت -  هداج  رتمولیک 4  ناجنز -   :: سردآ سردآ

تعاس 17-9 زا   02433790602 :: نفلت :: www.iran-transfo.comنفلت 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

رهشوب ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091368000057 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112928 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( Disaster  ) نارحب زا  رذگ  یا  هنایار  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  یتارباخم و  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  یاههزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  تیحالص  همانیهاوگ  - 1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
 Mainframe

اتفا  همانیهاوگ  هئارا  - 2
220,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   10,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:30 تعاس : 1402/01/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هب هدیسرن   – یراولد یلعسیئر  راولب  سدق –  هکلف  رهشوب –  رهشوب –  ناتسا  زاگ  تکرش   ، 7514779389 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یناریتشک هارراهچ 

:: 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

هداد هداد تخاسریز   تخاسریز وو   تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 99

(( DisasterDisaster  ) ) نارحب نارحب زازا   رذگ   رذگ یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 123 ھحفص 9 
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رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهفصا رابخا   :: عبنم :: 1401/10/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112962 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش هب  تلود  تاکرادت  هناماس  رد  تبث  رهش  ینیمخ  یاهسوبوتا  ( AVL  ) ناگوان تیریدم  و  ( AFC  ) تیلب تراک  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هخروم 1401/9/24   2001093298000039

یدقن هدرپس  ای  یکناب  همانتنامض  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم یرادرهش  سدق  نادیم  رهش  ینیمخ  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ

33641415 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-99 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/10/18  زا   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدنیآ داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111911 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:15   - 1401/11/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  زاگ  تکرش  گنیچپسید  هناماس  یا  هرود  تاریمعت  تشادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هتشر تعنص  هبتر  نتشاد  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.390.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هژورپ 27.716.661.242 دروآرب  لقادح  لداعم  دازآ  تیفرظ  نتشاد  روشک -  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  ای  تازیهجت  تاسیسات  اب  یتعنص  نویساموتا 

 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 400.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  لایر - 

لاصو نلاس  ضوح  غاب  نابایخ  شبن  لالقتسا  راولب  سراف  ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  شیاشگ :  :: سردآ سردآ

9-07138209443 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 07138304074 و 38209000 سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( AVLAVL  ) ) ناگوان ناگوان تیریدم   تیریدم وو   ( ( AFCAFC  ) ) تیلب تیلب تراک   تراک تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

گنیچپسید گنیچپسید هناماس   هناماس یایا   هرود   هرود تاریمعت   تاریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 123 ھحفص 10 
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الاک تیریدم  ناریا -  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ZPS-0140042-TR/E01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مهافت  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111995 :: هرازه هرازه تعاس 10:00دکدک    - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F SIEMENS PLC ملق دیرخ 17  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  41.997.000.000 هصقانم :  دروآرب  غلبم 

( یر تفن -  ترازو  یصاصتخا  گرمگ  راولب  دابآ ، ریخ  هار  هس  مق ، میدق  هداج  رد  عقاو   ) ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  رابنا  راک : یارجا  ناکم  لحم و 
هام  12 راک : یارجا  تدم 

هام  30 نامیپ :  نامز  تدم 

لایر نیمضت 2.099.850.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

متشه هقبط  کالپ 188 - دنپس - نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت - سردآ : هب  تاصقانم  نویسیمک  لحم  شیاشگ   :: سردآ سردآ

یرهاظم مناخ  راکرس   021  - 61630368  - 02141934 :: نفلت :: setadiran.ir shana.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

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/053 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم شالت   :: عبنم :: 1401/10/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113050 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هاگورین  گنیروتینام  متسیس  یناسرزورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

08432912850 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

P/F S IEMENS PLCP/F S IEMENS PLC  ملق ملق دیرخ  1717   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 123 ھحفص 11 
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یوضر رهطم  مرح  یرادهگن  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهطم مرح  هعومجم  یزکرم  هناخباتک  هژورپ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  لیوحت و  هیهت ، تایلمع  هب  طوبرم  تامادقا  هیلک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ع )  ) اضر ترضح 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داوجلا باب  یدورو  وگزردنا - دیهش  نابایخ  دهشم -   :: سردآ سردآ
 . دنیامن مادقا  هصقانم  دانسا  تفایرد  هب  تبسن  هناخریبد  دحاو  یوضر  هاگشورف  یناقوف  هقبط  یوضر -  رهطم  مرح 

05131305243 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092447000225 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112842 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 RND-0118025-MH یا هلحرم  کی  هصقانم  قیرح  ءافطا  بای  هلعش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنزاش  هر  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 RND-0118025-MH یا هلحرم  کی  هصقانم  قیرح  ءافطا  بای  هلعش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
18,800,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   940,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسا هحفص 33  تمرف  اب  قباطم  هصقانم و  دانسا  هحفص 32  طیارش  یمامت  تیاعر  اب  قباطم  تسیاب  یم  همانتنامض  هئارا  تروص  رد  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  هدش  تفایرد  هاگشیالاپ  رد  خیرات 11/01  ات  نآ  لصا  ددرگ و  هیهت  راک ) عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همان  تنامض  ) هصقانم
15:00 تعاس : 1402/02/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   ، 3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخباتک هناخباتک هژورپ   هژورپ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   لیوحت   لیوحت هیهت ، ، هیهت تایلمع   تایلمع هبهب   طوبرم   طوبرم تامادقا   تامادقا هیلک   هیلک ناونع : : ناونع 1515

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا بای   بای هلعش   هلعش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 123 ھحفص 12 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیعالطا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013915 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

saipacorp.com :: عبنم :: 1401/10/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیذغت عبنم  هیاپ  هارمه  هب  یترارح  روتکتد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم :: 1401/10/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدیما ناتسرهش  یاه  نیبرود  یرون  ربیف  یشکلباک  یرافح و  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir - kz.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 1717

ناتسرهش ناتسرهش یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 123 ھحفص 13 
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ورشیپ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( امجن هژورپ   ) ناتسا حطس  رد   FTTH یرون ربیف  تهج  رچنرت  یارجا  تاموزلم و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: TCI.IR GO.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ازجم  شخب  جنپ  رد  دزی  ناتسرهش  زکارم  ییاوه  هکبش  یرادهگن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: yazd.tci.ir www.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FTTHFTTH  یرون یرون ربیف   ربیف تهج   تهج رچنرت   رچنرت یارجا   یارجا وو   تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

ییاوه ییاوه هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2020

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسرل هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهولبات لماش  هلوژام (   12 زکرمتم (  تکپمک  رژراش  کار  هاگتسد  487 و 7  رژراش 30007 -  لوژام  هاگتسد  دیرخ 51  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  اه )  لوژام  AC/DC/Batt و MCU و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هارمه 09166616760 066 و   - 33351110 :: نفلت :: WWW.Tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PKD-40110912 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khpc.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6113044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تروپ  وکسیس 24  چیئوس  یرون و  ربیف  تروپ  چیئوس 24  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یمیشورتپ هبعش  تراجت  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 628.000.000   :: 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

هارمه 61113324 هب  کناب  رازفادب  دض  هناماس  یاه  سنسیال  نیمأت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
رورس هاگتسد 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6111639 مرن  رازفا و  تخس  تینما  هکبش و  ینابیتشپ  یربهار و  تامدخ  ماجنا  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناربراک6111941 ینابیتشپ  یاه ICT و  هکبش  یتارباخم و  تازیهجت  یرادهگن  هحفص 5)ریمعت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

زکرمتم زکرمتم تکپمک   تکپمک رژراش   رژراش کار   کار هاگتسد   هاگتسد وو  77     487487 رژراش  3000730007 -  -  رژراش لوژام   لوژام هاگتسد   هاگتسد   5151 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

هکبش هکبش تروپ   تروپ وکسیس  2424   وکسیس چیئوس   چیئوس وو   یرون   یرون ربیف   ربیف تروپ   تروپ چیئوس  2424   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 123 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

ینابیتشپ6111986 یتناراگ و  یزادنا  هار  بصن ،  ، Data Domain یریگ نابیتشپ  متسیس  دیرخ 
دنیآرف

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هارمه6112308 هرامش  قیرط  زا  کمایپ  ینیزگیاج  قرب و  ضوبق  فذح  حرط  هژورپ  یارجا  یراذگاو 
نیکرتشم یارب 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد6112542 تخاسریز  تاعالطا و  تینما  هرواشم  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6112928(Disaster  ) نارحب زا  رذگ  یا  هنایار  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش میسن  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

38 :: یهگآ یهگآ هرامش   راشتناهرامش خیرات  زا  تفایرد  خیرات 1401/7/11 -  زا   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  تعاس 14/30  ات  یهگا 

هعسوت رصع   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 13/30  ات  رثکادح   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111327 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  تعاس 14   - 1401/11/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  مادقا  رهش  یلصا  یاه  نایرش  یشک  طخ  یارجا  و  یئزج )  ود  درس و  گنر (  دیرخ  هژورپ  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هژورپ 10.000.000.000  رابتعا  غلبم 

دزن یهگا )  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هرامش 0107183411008 (  باسح  هب  ادقن  یتسیاب  یم  هک  لایر  هصقانم 500.000.000  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرادرهش  نیا  هناخریبد  میلست  یکناب  همانتنامض  تروصب  ای  رهش  میسن  یرادرهش  مان  هب  یلم  کناب 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش یلصا   یلصا یاه   یاه نایرش   نایرش یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   یئزج )  )  یئزج ودود   وو   درس   درس گنر (  (  گنر دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2323

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

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نیرخآهرامش تعاس 19 - تیاغل 1401/10/19  خیرات 1401/10/14  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
داتس هناماس  رد  یراک  زور  تدم 10  هب  دانسا  تفایرد  تلهم  زور 

ورشیپ  :: عبنم ردعبنم تمیق  داهنشیپ  هارمه  هب  دانسا  یراذگراب  تلهم  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تلهم نیرخآ  تعاس 19 -  خروم 1401/10/29  هبنش  جنپ  زور  داتس  هناماس 

هبنش 1401/11/01 یرادا  تقو  نایاپ  ات  یکیزیف  تاکاپ  لیوحت 

6111357 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  کی  زور  رهظ  تعاس 12  رد  هصقانم  نویسیمک  یرازگرب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/11/02

رهش - حطس  رد  یئزج  ود  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  3 راک ماجنا  تدم  - 36/650/000/000 لایر )  ) هیلوا غلبم 

-1/832/500/000( لایر  ) هصقانم رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  زا  تسیاب  یم  تمیق  داهنشیپ  هئارا  ات  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 

( نکوت یکینورتکلا  ءاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  ار  مان  تبث  لحارم  یلبق  تیوضع  مدع  روص  رد  نارگ  هصقانم  دریذپ و  تروص   www.setadiran.ir
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  هناماس  ینوناق  هوجو  یهگآ و  راشتنا  هنیزه  تخادرپ  .دنزاس  ققحم  ار  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار 

.تسا راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  در  رد  یرادرهش  - 
باسح هب  قوف  غلبم  زیراو  شیف  فلا -  - دوش هئارا  لیذ  قیرط  ود  زا  یکی  هب  تسیابیم  هک  دشابیم  هیلوا  غلبم  دصرد  جنپ  هصقانم  رد  تکرش  همان  تنامض  غلبم 

.دشاب زاوها  یرادرهش  مان  هب  یلم  کناب  دزن  زاوها  یرادرهش  ابیس 0203994398001 
داقعنا هب  رضاح  هاگره  هصقانم  مود  لوا و  ناگدنرب  اهداهنشیپ  حاتتفا  خیرات  زا  هام  هس  تدم  هب  زاوها و  یرادرهش  مان  هب  یکناب  همان  تنانمض  روص  هب  -ب -

.دش دهاوخ  طبض  بیترت  هب  نانآ  هدرپس  دنوشن  دادرارق 

یونزغ شبن  بالقنا  نابایخ  رد  عقاو  یرادرهش  هرامش 3  نامتخاس  تسارح  هنامرحم  هناخریبد  یکیزیف  تاکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ
اهدادرارق هرادا  یرادرهش  هرامش 3  نامتخاس  لحم 

:: 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

-- رهش رهش حطس   حطس ردرد   یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم داحتا   :: عبنم :: 1401/10/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112033 :: هرازه هرازه :: 1401/10/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ هزیناولاگ  زا  ددع ) 2580 دادعت  ) مرگ ولیک  یرتم 43860  لوط 105   IPE140 هرمن لیردراگ  هیاپو  دیرخ  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرگ  هزیناولاگ  زا  تس  لیردراگ 2485  هرهم  چیپ و  لماک  تس  - 2

مرگ هزیناولاگ  زا  ددع   1650 دادعت ولبات 10*70  هرهم  چیپ  - 3
مرگ هزیناولاگ  زا  ددع   1650 دادعت ولبات 10*50  هرهم  چیپ  - 4

مرگ  هزیناولاگ  زا  ددع   1650 دادعت ولبات 10*80  هرهم  چیپ  - 5

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب  همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 

19:00 تعاس : 1402/01/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یقرشناجیابرذآ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یناقلاط - ناتسرامیب  یوربور  نهآ - هار  نادیم  زیربت -   :: سردآ سردآ

09149092607 ییاضر -  یاقا   4-04134457793 :: 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

یرهش زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  طسوت  زاریش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 871 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم رصع   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112638 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک    - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ید نابایخ 9  یزادرپرون  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 49.425.102.500 

هام دادرارق 2  تدم 

کناب یهگآ  لصا  رد  جردنم  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.500.000.000  غلبم  هناماس 2001096688000338 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنیزه .تسا - یمازلا  ربتعم  بسک  هناورپ  ریوصت  هئارا  یقیقح  صاخشا  تهج  تارغت و  یهگآ  نیرخآ  همانساسا و  ریوصت  هئارا  یقوقح  صاخشا  تهج  رهش - 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ 

زبس یاضف  رظنم  امیس  نامزاس  قباس  یداصتقا  یلام  تنواعم  هزوح   ) نیزنب پمپ  بنج  نارمچ -  راولب  یادتبا  زاریش -  سردآ  هب  یکیزیف  تروص  لیوحت   :: سردآ سردآ
یرهش 

زاریش یرادرهش  یقوقح  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هارراهچ  لحم  ییاشگزاب 

سامت 1456 زکرم   :: نفلت :: setadiran.ir shaffaf.shiraz.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

7070 ** 1010 ولبات   ولبات هرهم   هرهم چیپ   چیپ لیردراگ -  -  لیردراگ هرهم   هرهم وو   چیپ   چیپ لماک   لماک تستس   لیردراگ -  -  لیردراگ هیاپ   هیاپ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

نابایخ نابایخ یزادرپرون   یزادرپرون تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

نامزمه یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هاگن مین   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112782 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  دروارب 21.020.755.392  همارخ -  ناتسورس -  نادیپس  زاریش  هقطنم 1  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 242.688.491.644  سراف -  ناتسا  ییاتسور  یعرف و  یاه  روحم  رد  لیس  پیچ  یارجا 

لایر دروارب 30.231.260.031  اسف -  زاریش -  روحم  ات 1  رتمولیک 0  زا  هار  هیور  یزاسهب 

یربارت  هار و  هبتر 5  لایر -  نیمضت 1.052.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت  هار و  هبتر 5  لایر -   2.502.000.000

یربارت هار و  هبتر 5  لایر -   1.512.000.000

یگدیسر نامیپ و  هرادا  سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ

27313131 :: 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

هار هار هیور   هیور یزاسهب   یزاسهب لیس -  -  لیس پیچ   پیچ یارجا   یارجا لیردراگ   - - لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2727

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

 ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  لوا  تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
 ( هچراپکی

1401/10/14 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/31 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاسهرامش زا  تاصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/19 هبنشود  زور  تعاس 14:00  ات 

نطو ذغاک   :: عبنم تعاس 14:00عبنم ات  داهنشیپ  هئارا  ینامز  تلهم   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/11/03 هبنشود  زور 

6112799 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 08:00  اهتکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/11/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/11/04 خروم :

دانسا تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  دیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  لیذ  یمومع  تاصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماجنا  www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اهتکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم 

.دش دهاوخ 
هنیمهت دابآ -  ضوع  روحم  ثادحا  یزاسریز و  - 

ینوکسم قطانم  هار و  هیشاح  سرادم  ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  - 
نامرک بونج  یظافحتسا  هزوح  اههار  حطس  رد  لیردراگ  یزلف  ظافح  ارجا  حلاصم و  هیهت  تمرم و  ریمعت ، - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک  هداج  رتمولیک 5  تفریج -  یناشن  هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

1456 -  03443317523 :: 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

یرهش زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  طسوت  زاریش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001096688000354 - 867-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عولط  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112853 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:15   - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 81.704.536.556  کی -  زاف  رون  روحم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدنرب هدهعب  یهگآ  هنیزه  ...یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هب  یدقن  هجو  زیراو  شیف  ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  نیمضت 4.100.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم درتسم  اه  هدرپس  تروصنیا  رد  دشابیم  راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  در  رد  یرادرهش.دوب  دهاوخ  هصقانم 

یرهش  زبس  یاضف  رظنم  امیس  نامزاس  قباس )  ) یداصتقا یلام  تنواعم  هزوح ) نیزنب  پمپ  بنج  نارمچ - راولب  یادتبا  زاریش  لیوحت   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  یقوقح  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هارراهچ  لحم  ییاشگزاب :

1456 :: نفلت :: www.setadiran.ir https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
vendor.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیهت هیهت وو   تمرم   تمرم ریمعت ، ، ریمعت سرادم -  -  سرادم ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا روحم -  -  روحم ثادحا   ثادحا وو   یزاسریز   یزاسریز یاه :  :  یاه هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح اههار   اههار حطس   حطس ردرد   لیردراگ   لیردراگ یزلف   یزلف ظافح   ظافح ارجا   ارجا وو   حلاصم   حلاصم

2828

روحم روحم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929
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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

نارهت ناتسا  دابا  ربکا  رهش  میسن  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093980000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112875 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خروم هرامش 383/401/6/ش  زوجم  دانتسا  هب  کیفارت  لقن و  لمح و  ییانبریز ، روما  هزوح  تساوخرد  رب  ینتبم  دراد  رظن  رد  رهش  میسن  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاهنایرش یشک  طخ  یارجا  گنر و  دیرخ  هژورپ  یارجا  هب  تبسن  رهش ، یمالسا  یاروش  خروم 20/04/1401  هرامش 84  هسلجتروص  دنب 1  عوضوم   05/05/1401
مادقا یمومع  هصقانم  قیرط  زا  یرادرهش  یلخاد  تارابتعا  عبانم  لحم  زا  لاس 1401  بوصم  هجدوب  ینارمع  یاه  هژورپ  هجدوب 4080801  فیدر  زا  رهش  یلصا 

.دیامن 
نارهت  ناتسا  دابا  ربکا  رهش  میسن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

روشک یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  کیفارت و  یربارت و  هار و  هبتر 5  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,308,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم 

ات فلا )  تکاپ (  رد  تکرش  مانب  ریز و  هحورشم  یاهتروص  زا  یکی  هب  دیاب  هک  تسا  لایر   000/000/500 هصقانم :  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ میلست  رهشمیسن  یرادرهش  هناخریبد  هب  خروم 04/11/1401  هبنشهس  زور  تعاس 13:30 

رهشمیسن یرادرهش  مانب  یلم  کناب  دزن  باسح 0107183411008  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  دیسر  فلا ) 
 ( IR780170000000107183411008 ابش هسانش  )

امرفراک عفن  هب  یکناب  همانتنامض  ب ) 
دشاب  رودص  خیرات  زا  سپ  هام  هس  لقادح  دیاب  قوف  همان  تنامض  رابتعا  تدم  ج ) 

14:30 تعاس : 1402/01/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریت تفه  نادیم  شبن  هر – )  ) ینیمخ ماما  راولب   – رهش میسن  ناتسراهب –  ناتسرهش  سردآ :  ، 3766193111 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش یلصا   یلصا یاهنایرش   یاهنایرش یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   یئزج ) ) یئزج ودود   وو   درس   درس  ) ) گنر گنر دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3030

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تیاغل   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 10  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111581 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 14   - 1401/11/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زاین  دروم  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   4/577/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1/500/000 دیرخ : 

هناخریبد موس  هچوک  یاهتنا  رجفلاو -  کرهش  یبونج -  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.ir http://tenderنفلت تیاسبو تیاسبو
tavanir.org.ir - http://www.tbtb.ir

:: 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

نامرک ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004185000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   حبصهرامش تعاس 10   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم حبصعبنم تعاس 10   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  بعش  زا  یدادعت  رد  یریوصت  تراظن  متسیس  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شورف و زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  ینابیتشپ و  یرادهگن و  یکدی و  مزاول  نیمات  تخاس و  ریز  هکبش  یارجا  شزومآ و  یزادنا و  هار  بصن و  حلاصم  الاک و  نیمأت 

هتسب رادم  یاه  نیبرود  اب  یریوصت  تراظن  متسیس  شزومآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوخ دوخ زاین   زاین دروم   دروم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3232

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

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات یداتس و  نکاما  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس  رد  ناریا  تارداص  کناب  دنمناوت  یاه  تکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تراظن یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ و  هنیمز  رد  یکناب  ای  یتلود  یاهنامزاس  زا  راک  ماجنا  نسح  هب  طوبرم  هتبثم  تادنتسم  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد یکناب  یتلود و  یاهنامزاس  اب  ینابیتشپ  تامدخ  ماجنا  هب  طوبرم  داد  رارق  هخسن  لقادح 4  هتبثم  تادنتسم  هیارا  راک - ) هقباس  هلاس  لقادح 5   ) یریوصت
هکبش تازیهجت  هزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  ربتعم  یدنب  هبتر  یهاوگ  هیارا  طابترا -  نیا  رد  هدقعنم  یاهدادرارق  لوا  هحفص  ریوصت  یریوصت  تراظن  هنیمز 

.همیب تسیل  اهورین و  یلیصحت  کرادم  دارفا ، دادعت  زا  معا  تکرش  یلنسرپ  تیعضو  هصالخ  هیارا  دنشاب -  زا 5  رتالاب  هبتر  یاراد  تسا  یرورض 

اهدادرارق هریاد  تاکرادت  لک  هرادا  هقبط 4  رهپس  نامتخاس  هرامش 85  راهب  یارعشلا  کلم  شبن  هیمس  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

هلادسا مناخ   84762379  - 84763030 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41476201 :: 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

ناتسرل ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ باختنا  یا  هلحرم  کی  دیدجت  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :1401/10/15هرامش دانسا تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سرگاز قفا   :: عبنم :1401/10/25عبنم تاکاپ لاسرا  تلهم   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112365 :: هرازه هرازه خیرات 1401/10/26دکدک   اهتکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/10/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش هزیناکم  رابنا  درجورب و  ناتسرهش  دیدج  ولیس  ششوپ (  تحت  یاه  نامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تشدهوک

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناقلاط هلا  تیآ  نابایخ  هر ،)  ) ینیمخ ماما  هارراهچ  دابآ  مرخ  : سردآ  :: سردآ سردآ

06633316381 - 2 :: 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

نکاما نکاما یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس ردرد   کناب   کناب دنمناوت   دنمناوت یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 3333

ششوپ ششوپ تحت   تحت یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

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

2001092104000046 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112780 :: هرازه هرازه :: 1401/10/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رانا  ینامرد  یتشادهب  یاه  هعومجم  ناتسرامیب و  تهجرورس  قاتا  یزاس  دنمشوه  یاهروسنس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنسفر  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رانا ینامرد  یتشادهب  یاه  هعومجم  ناتسرامیب و  تهجرورس  قاتا  یزاس  دنمشوه  یاهروسنس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,032,850,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  ع -)  ) یلع ماما  راولب  ناجنسفر -   ، 7717933777 یتسپ :  دک  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه یاهروسنس   یاهروسنس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسا  رکذ  هب  مزال  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم   fortigate لدم لاوریاف  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  تمیق  نالعا  اب  رظن  دروم  یاهزوجم  کرادم و 

1101003151000005 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-100F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهزوجم کرادم و  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسا  رکذ  هب  مزال  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم   fortigate لدم لاوریاف  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  لیوحت  دات و  زا  سپ  تخادرپ  ددرگ  همیمض  تمیق  نالعا  اب  رظن  دروم 

3415744544 یتسپ :  دک  درادناتسا ،  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  کنوپ - نیوزق - نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664215-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660946-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تامازلا  تسویپ  قبط  / ددع دادعت 1 هنومن  قبط   lis لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001108 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455886 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف هجو  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام ود  تخادرپ  / دیرخ تامازلا  تسویپ  قبط  / ددع دادعت 1 هنومن  قبط   lis لوژام هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزیزع 09127369827/ ددرگیم زیراو  متسیس  رد  هدش  تبث  ابش  هرامش  هب 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FORTIGATEFORTIGATE  یتراجت یتراجت مان   مان   FG- 100FFG- 100F لدم   لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 3636

هنایار هنایار یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش   SFPSFP  لوژام لوژام ددع - - ددع 11 دادعت   دادعت هنومن   هنومن قبط   قبط   lislis لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 123 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wgm2pd4h3mplw?user=37505&ntc=6111249
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6111249?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/59a4e5mbr8v83?user=37505&ntc=6111294
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6111294?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یاراد  یتسویپ  لیاف  کرادم  تاصخشم و  قبط  دودحمان  تیریدم  تخاس و  تیلباق  اب  لاتروپ  تیرپسا  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک 

1101004526000160 زاین :  هرامش 
نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ماف این  کیتامروفنا  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  باق 1  لاتروپ  تیرپسا  دنمشوه  ینامزاس  لاتروپ  ناونع  بو  تحت   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت اخیک  سدنهم  یاقآ  یگنهامه 09156760083  تهج  ددرگ .  یراذگ  راب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم  لیمکت و  ًامازلا  یتسویپ  لیاف  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامن لصاح 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یباسح _  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743175

33372099-054  ، 33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 401/12/س یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Kaspersky یتینما یرازفا  مرن  تالوصحم  هلاسود  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیدمت ،)  ) دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ای  عمتجم  تالماعم  نویسیمک  رتفد  تاکاپ : لیوحت   :: سردآ سردآ
نارهت یزکرم  رتفد  هناخریبد 

:: نفلت :: geg.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

لاتروپ لاتروپ تیرپسا   تیرپسا رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

KasperskyKaspersky یتینما   یتینما یرازفا   یرازفا مرن   مرن تالوصحم   تالوصحم هلاسود   هلاسود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیدمت ،) ،) دیدمت  ) ) دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتنرتنیا نویزیولت  عماج  تامدخ  هروظنم  دنچ  هناسر  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000809 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تامدخ 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتنرتنیا نویزیولت  عماج  تامدخ  هروظنم  دنچ  هناسر  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33333333-077  ، 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1101060040000424 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دنرپ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 2   DVD-9 GB عون دیوردنا  یسیون  همانرب  شزومآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

7557-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتنرتنیا یتنرتنیا نویزیولت   نویزیولت عماج   عماج تامدخ   تامدخ هروظنم   هروظنم دنچ   دنچ هناسر   هناسر یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 4040

یسیون یسیون همانرب   همانرب شزومآ   شزومآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شتآ هراوید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001255 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ کرادم  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کاردم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

42172900-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  هناخراک  اب  الط  تکرش  نارهت  رتفد  نایم  طابترا  رظن  دروم  تمدخ  دشاب و  یم  هباشم  یتامدخ  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092410001263 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/22 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

شتآ شتآ هراوید   هراوید ناونع : : ناونع 4242

هناخراک هناخراک اباب   الطالط   تکرش   تکرش نارهت   نارهت رتفد   رتفد نایم   نایم طابترا   طابترا ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  حرش  هب  یرتویپماک  هکبش  هلاس  کی  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003524000312 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  حرش  هب  یرتویپماک  هکبش  هلاس  کی  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6177615438 یتسپ :  دک  یزاس ،  روتکار  تکرش  یوربور  - یا هفرح  ینف و  راولب  - رادیپس - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32270064-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32279743-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعیرش یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ  - corporate سوریو یتنآ  هخسن   1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030447000130 زاین :  هرامش 

یتعیرش یلع  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مرن هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate-AM هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ نما  یرازفا 
ددع 1,000 دادعت : 

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

شیوداپ  - corporate سوریو یتنآ  هخسن   1000 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713135 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   - دمحا لآ  لالج  راولب  - نارمچ رتکد  دیهش  راولب   - یلامش دابآریما  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84902250-021  ، 84901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88633039-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک هکبش   هکبش هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4444

شیوداپ شیوداپ  -  - corporatecorporate سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هخسن   هخسن   10001000 ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش تسویپ و  یاه  لیاف  قبط  ، یسزراب یاهدنیآرف  یزاس  دنمشوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000094 زاین :  هرامش 

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

هخسن 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  رد  طیارش  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیارش طیارش وو   تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قبط   قبط ،، یسزراب یسزراب یاهدنیآرف   یاهدنیآرف یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166127663 نفلت.یدیراورم سدنهم  یاقآ  ینف  سانشراک  .corporate لدم شیوداپ  سوریو  یتنآ  یرازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002961 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا اریو  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  باق  یدنب  هتسب  عون   Ultimate DVD هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ایوپ سراپ 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  درادناتسا و  ساسا  رب  تاحیضوت  اب  قباطم  کی و  هجرد  عون  زا  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست 

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

32177206-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ یرازفا   یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکسرپسک سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000038000083 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیترآ زادرپ  هداد  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  یکسرپسک  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج   total space security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 600 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد اددجم  روآ  دهعت  زاجم و  نابحاص  ءاضما  هرهم و  اب  ار  روتکاف  شیپ  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  تسویپ  تاصخشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تخادرپ  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  باسح 45 هیوست  دامنیراذگ  راب  هناماس 

9185916196 یتسپ :  دک  یبونج 35 ،  مایخ  شبن  یبونج -  مایخ  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37613002-051  ، 37617011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37613008-051 :: 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  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/10/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین نویساربیلاک  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکسرپسک یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4848

هاگورین هاگورین نویساربیلاک   نویساربیلاک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز یاه  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000924 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سنمیز یاه  لوژام  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
No 22 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  ملقره  تهج  دک  ناریاو  یلام  ینفداهنشیپ ،  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  -2

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم هناخروتوم  یزاس  دنمشوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000339 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  ینافرع  یاقآ  یلخاد 141  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  .دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز یاه   یاه لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5050

یزکرم یزکرم هناخروتوم   هناخروتوم یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.uh5f 49 یج لا  یتعنص  روتینام  هاگتسد  دادعت 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060022000101 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 49 زیاس  49SE3B لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک 103 و اب  هنازخ  قاروا  تخادرپ  لحم  .تسا و   uh5f 49 یج لا  یتعنص  روتینام  رظن  دروم  یالاک  .تسا  هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  جدننس  رد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .تسا  دیسررس 28/05/1404 

6617715175 یتسپ :  دک  یتسپ 416 ،  قودنص  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33624025-087  ، 33664600-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33624004-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقیرزت بآ  دیلوت  هاگتسد   HMI و PLC یبای بیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004117000137 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هلحرم 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیآ لمعب  دیدزاب  قیقد  تمیق  یراذگراب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ رد  هدش  همیمض  لیاف  قبط  دیدزاب  طیارش 

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

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

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..uh5fuh5f  4949  یجیج لالا   یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   66 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 5252

یقیرزت یقیرزت بآبآ   دیلوت   دیلوت هاگتسد   هاگتسد   HMIHMI وو     PLCPLC  یبای یبای بیع   بیع ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS کرام لعشم  لرتنک  هلر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000654 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیوناکن هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   7SJ لدم ینایرج  یتظافح  هلر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  لیاف  حرش  لدم  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 05832605945

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605945-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: 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

SIEMENSSIEMENS کرام   کرام لعشم   لعشم لرتنک   لرتنک هلر   هلر ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092193000015 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دحاو 12 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137933435 یتسپ :  دک  کالپ 8 ،  راهب 29 -  یارعشلا  کلم  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38552305-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38531907-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییادزکمن یاهرتیه  تهج  هلعش  هدنهدناشن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001413 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینامرآ یاضف  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   APOLLO هدنزاس عجرم   IR2-55000-280 لدم قیرح  مالعا  متسیس  بای  هلعش  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیور و .تسا  تساوخرد  دروم  هلاسکی  یتناراگ  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دنشاب و  یم  یراذگراب  کرادم  الاک  دات  هیهت و  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یضاقتم  طسوت  الاک  دات  ذخا 

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

43230173-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5555

ییادزکمن ییادزکمن یاهرتیه   یاهرتیه تهج   تهج هلعش   هلعش هدنهدناشن   هدنهدناشن ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Apex Cartridge for CH4 Gas detector تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001061 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک  HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   SPXCDXSRXSS لدم قیرح  ءافطا  زاسراکشآ  هاگتسد  دربراک  ناتم  زاگ  روسنس  الاک :  مان 

تات تعنص  نامدار  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس 
ددع 60 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
 . تسا هتفای  رغت  ددع  هب 60  زا 30  دادعت  تمسق  رد  دشاب و  یم  هیحالصا  تسویپ  تیش  اتید  - 4

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Apex Cartridge for CH4 Gas detectorApex Cartridge for CH4 Gas detector ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقن لمح  ینف و  یسرزاب  یاهنامتخاس  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000795 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوجوم یروخاذغ  نلاس  مود  هقبط  رد  نینچمه  دشاب و  یم  یرتم  ادودح 30  یورهار  کی  قاتا و  یاراد 10  هقبط  ره  هدوب و  هقبط  ود  نامتخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا زاین  بصن  تهج  لصا  سکتیر  روتکتد.دراد  زاین  بصن  تهج  روتکتد  ادودح 6  هک  هدوب 

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

33807414-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092193000017 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دحاو 13 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137933435 یتسپ :  دک  کالپ 8 ،  راهب 29 -  یارعشلا  کلم  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38552305-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38531907-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لقن لقن لمح   لمح وو   ینف   ینف یسرزاب   یسرزاب یاهنامتخاس   یاهنامتخاس قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5858

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5959

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیجروا دیاب  نینچمه  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم  تسیل  قبط  یتساوخرد  هکبش  چیئوس  رک  هدش  باختنا  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ربتعم  یتناراگ  یارادو 

1101005603000049 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SRW2024 لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ یارادو  لانیجروا  دیاب  نینچمه  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم  تسیل  قبط  یتساوخرد  هکبش  چیئوس  رک  هدش  باختنا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم 

9816983999 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نادیم  تشادهب _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33481529-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33480141-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SRW2024SRW2024  لدم لدم تروپ   تروپ لانرتنیا  2424   لانرتنیا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6060
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ناردنزام ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تاحیضوت حرش  هب  چیئوس  ددع  دادعت 11  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003971000029 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یا هنایار  تازیهجت  چوس  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم  یتناراگ  اب  ددع  تفه   switch cisco c2960x-24ts-l :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ربتعم  یتناراگ  اب  ددع  ود   switch cisco c3850-24t-s

ربتعم یتناراگ  اب  ددع  ود   switch cisco c3850-nm-4-1-g

4818793868 یتسپ :  دک  هقبط 6 ،  مج  نامتخاس  یباهش - شبن خ  یناقلاط _ -خ  یراس یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33205953-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33112863-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - تاحیضوت تاحیضوت حرش   حرش هبهب   چیئوس   چیئوس ددع   ددع   1 11 1 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

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

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

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

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

6111253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تامدخ  سانجا و  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101004139000067 زاین :  هرامش 
بآ تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  Patch Cord SC/PC-LC/PC MM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  تامدخ  سانجا و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1658954381 یتسپ :  دک  بآ ،  تاقیقحت  هسسؤم  روپسابع ، دیهش  راولب  هیمیکح ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304246-021  ، 77000300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77311959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسا  رکذ  هب  مزال  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم   nexus لدم چیئوس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  تمیق  نالعا  اب  رظن  دروم  یاهزوجم  و 

1101003151000004 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750X-48T-S لدم  PD IP Base 48 هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم یاهزوجم  کرادم و  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسا  رکذ  هب  مزال  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم   nexus لدم چیئوس  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  لیوحت  دات و  زا  سپ  تخادرپددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف  ددرگ  همیمض  تمیق  نالعا  اب  رظن 

3415744544 یتسپ :  دک  درادناتسا ،  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  کنوپ - نیوزق - نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664215-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660946-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو کرادم   کرادم دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسا   تسا رکذ   رکذ هبهب   مزال   مزال تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   nexusnexus لدم   لدم چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ همیمض   همیمض تمیق   تمیق نالعا   نالعا اباب   رظن   رظن دروم   دروم یاهزوجم   یاهزوجم

6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم و دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسا  رکذ  هب  مزال  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم   Cisco لدم رتور  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  تمیق  نالعا  اب  رظن  دروم  یاهزوجم 

1101003151000003 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 1002   ASR هکبش رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم یاهزوجم  کرادم و  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسا  رکذ  هب  مزال  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم   Cisco لدم رتور  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  تسویپ  لیاف  ددرگ  همیمض  تمیق  نالعا  اب  رظن 

3415744544 یتسپ :  دک  درادناتسا ،  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  کنوپ - نیوزق - نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664215-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660946-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCOCISCO یتراجت   یتراجت مان   مان   10021002 لدم   لدم   ASRASR هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 6464

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  .تسویپ  لیاف  قباطم  تنیوپ  سسکا  سلریاو و  مالقا  نیمأت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004973 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینسح روصنم   ADSL W422G لدم  Mb 16-4 لاقتنا تعرس   wireless router هنایار مدوم  الاک :  مان 

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

یریما داوج  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   LEOSIPV69300 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-23.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  هراق  تالف  تفن  تکرش  رابنا  زاریش  رد  الاک  لیوحت  لحم  هب  هجوت  اب  الاک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  الاک  تلاصا  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  یلا 60  کی  تخادرپ 

.دامن مادقا  دک  ناریا  تبث  هب  تبسن  دک  ناریا  دوجو  مدع  تروص  رد  .دشاب  یمن  دات  دروم  هباشم  دک  ناریا 

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

32302694-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا وو   سلریاو   سلریاو مالقا   مالقا نیمأت   نیمأت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6565
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ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق قبط  تسویپ  هب  مود  هقبط  یج  تارباخم  قرب و  ، هکبش تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003543000208 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154434 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
vga هب ) rj45  ) هکبش لدبم  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/24 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجیج تارباخم   تارباخم وو   قرب   قرب ،، هکبش هکبش ناونع : : ناونع 6666

vgavga هبهب   ) ) rj45rj45  ) ) هکبش هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 6767
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هیمورا هاگشناد   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  الاک  دک  یتسویپ  تسیل  قبط  یتارباخم  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000478 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لوط یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   mm 0/9 رطق  PVC قیاع سنج  علق  شکور  اب  سم  یداه  سنج   mm 0/5 یداه رطق  اب  هتشر  ود  یتارباخم  میس  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم 
رتم 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یتارباخم   یتارباخم لباک   لباک ناونع : : ناونع 6868
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ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب " یم  هباشم  هدش  فیرعتدک  ناریا   " صوصخم کار  هارمهب   cgr هاگتسد دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  اتفا  همانیهاوگ  یراذگراب  مدع  تروصرد 

1101001503000465 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO2851 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگاو .دشاب  یم  یمازلا  ورین  ترازو  تیحالصدیئات  اتفا و  همانیهاوگ  ریوصت  مامضناب  ، تسویپ طیارش  قبط  تمیق  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یتساوخرد  کرادم  هئارا  هب  طونم  راک 

یناگرزاب 054-31137061 سانشراک  ییاناد -  مناخ  هدننک :  مادقا 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتفا اتفا همانیهاوگ   همانیهاوگ یراذگراب   یراذگراب مدع   مدع تروصرد   تروصرد دشاب " " دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش فیرعتدک   فیرعتدک ناریا   ناریا  " " صوصخم صوصخم کار   کار هارمهب   هارمهب   cgrcgr  هاگتسد هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمیم   دودرم   دودرم هطوبرم   هطوبرم داهنشیپ   داهنشیپ

6969
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 19 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ویوورکیام   ODU تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004976 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیت هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NEC هدنزاس عجرم   NEC یتراجت مان   GHz 8 سناکرف  TRP-8G-1E لدم  ODU لاقتنا متسیس  ویدار  الاک :  مان 

شیک نیرآ 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ویوورکیام   ویوورکیام   ODUODU ناونع : : ناونع 7070
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SW3750X یتساوخرد چیئوس  ! هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخ  دیرخ  دات  زا  سپ  دوش  یم  تست  هنومن 

1101004813000398 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-48TS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
شواک

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک هام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا 

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشدش دهاوخ   دهاوخ دیرخ   دیرخ دات   دات زازا   سپسپ   دوش   دوش یمیم   تست   تست هنومن   هنومن   SW3750XSW3750X  یتساوخرد یتساوخرد چیئوس   چیئوس !! هباشم هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 7171
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2960CX-8TCL چوس ! هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخ  ماجنا  دیرخ  دات  تروص  رد  دوش و  یم  تست  هنومن  هاگتسد  کی 

1101004813000397 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

انرب ناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   2960S-48TD-L لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک هام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا 

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشدش دهاوخ   دهاوخ ماجنا   ماجنا دیرخ   دیرخ دات   دات تروص   تروص ردرد   وو   دوش   دوش یمیم   تست   تست هنومن   هنومن هاگتسد   هاگتسد کیکی     29602960 CX-8TCLCX-8TCL چوس   چوس !! هباشم هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 7272
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مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبثو روتکاف  شیپ  ددرگ  تبث  هاگتسد  یلک 5 تروص  هب  دیاب  یاهتمیقو  تسویپ  تاصخشم  اب  هکبش  چیئوس  هاگتسد  هیهت 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ لاسرا  یتایلام  مان 

1101005998000010 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دروی تراجت  تسچ  یچ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 2960  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیشام تامدخ  هداتو  دشاب  اتفا  همانیهواگو  یا  هنایار  یفنص  ماظن  زا  زوحم  یراد  دوش  تیاعر  ناریا  ناوت  نیزاوم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعراز سامت 09127473385  دنهد  هئارا  مه  ار  نیمات 

3713635338 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ییاجر  دیهش  لپ  لباقم  یلحاس  مق خ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37722030-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37708883-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مان مان تبثو   تبثو روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ددرگ   ددرگ تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد 55 یلک   یلک تروص   تروص هبهب   دیاب   دیاب یاهتمیقو   یاهتمیقو تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   55 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ لاسرا   لاسرا یتایلام   یتایلام

7373
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2960X-24PDL یتساوخرد چیئوس  1! هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000396 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3750G-24TS-S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

شواک
هاگتسد 3 دادعت : 

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

یراک زور  تخادرپ 30   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا 

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

29602960 X-24PDLX-24PDL یتساوخرد   یتساوخرد چیئوس   چیئوس 11 !! هباشم هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 7474
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ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  حرش  هب  سا  یپ  وی  قاتا  رورس و  قاتا  کر  شیارآ  یزاس و  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050278000020 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هاگتسد 29 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  یتساوخرد  تادنتسم  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت  هرامش 

09113520783
یشیرق سدنهم 

4815838173 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  راهب  هچوک  شب  نارادساپ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33363088-011  ، 3336353-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33368622-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم حرش   حرش هبهب   ساسا   یپیپ   ویوی   قاتا   قاتا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا کرکر   شیارآ   شیارآ وو   یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 7575
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سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط......و  لبیسکلف  هلول  روتبادا - تروپ - چیئوس 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003234000039 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قبط......و  لبیسکلف  هلول  روتبادا - تروپ - چیئوس 8  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  9 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   - تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط......و   قبط......و لبیسکلف   لبیسکلف هلول   هلول روتبادا - - روتبادا تروپ - - تروپ   88 چیئوس   چیئوس  ) ) هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7676

لانرتنیا لانرتنیا مرمر   رتویپماک -  -  رتویپماک هکبش   هکبش رتور   رتور یتارباخم -  -  یتارباخم یرون   یرون ربیف   ربیف شوج   شوج هاگتسد   هاگتسد کسید -  -  کسید دراه   دراه هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 7777
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(. تسویپ تسیل  قبط  دیرخ   ) تسا هباشم  اه  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003007000426 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   fortinet هدنزاس عجرم   fortinet یتراجت مان   FortiGate FG-200 F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
شزادرپ ماپآ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-816572 لدم  TB 1/92 تیفرظ  SSD SAS 12G RI Enterprise لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

نایناریا
ددع 8 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
طابترا لارآ  هدننک  هضرع  عجرم   FUJIKURA هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FUJIKURA یتراجت مان   90S لدم یتارباخم  یرون  ربیف  شوج  هاگتسد  الاک :  مان 

نایناریا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ینواعت هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   ROUTERBOARD MIKROTIK یتراجت مان   CCR1036-12G-4S لدم تروپ  رتویپماک 12  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هواس هنایار  توقای 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   P/N:805351-B21 لدم  GB 32 تیفرظ لانرتنیا  مر  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41423480-034  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار6111294 یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام ددع - دادعت 1 هنومن  قبط   lis هحفص 24)لوژام یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دروآرب6111395 قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 56)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتنرتنیا6111734 نویزیولت  عماج  تامدخ  هروظنم  دنچ  هناسر  یزادنا  هحفص 24)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبناج6111902 مزاول  هتسب و  رادم  یاه  هحفص 66)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناخراک6112149 اب  الط  تکرش  نارهت  رتفد  نایم  هحفص 24)طابترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسزوخ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تحت رازفا  مرن  یاراد  ، یکشم یامن  اب  یتناس  مین  بوغرم  سالگ  یسکلپ  سنج  زا  ور  هحفص  ، یراوید لاتیجید  راد  میوقت  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ یاراد  زاین  دروم  تامیظنت  تهج  زودنیو 

1201009021000061 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

زاین دروم  تامیظنت  تهج  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  یاراد  ، یکشم یامن  اب  یتناس  مین  بوغرم  سالگ  یسکلپ  سنج  زا  ور  هحفص  ، یراوید لاتیجید  راد  میوقت  ولبات  - 
یمیول نفلت.هتفه 09161111012  یاهزور  شیامن  ناکما  هلاس  ربتعم 5  یتناراگ  یاراد 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب یرمق  یدالیم و  یسمش و  یرجه  خیرات  شیامن  ناکما  ، فورح دادعت  تیدودحم  نودب  ، ایند هدنز  یاهنابز  هیلک  هب  Text شیامن ناکما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  تیریدم  رابنا  لخاد  هب  راب  هیلختو  لمح  هنیزه  .دنمشوه  رتویپماک  هب  لاصتا  هنازور و  میظنت  زا  زاین  یب  ، هدش یدنبنامز 

6193633145 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  نکسم  کناب  تیریدم  یدباع -  دیهش  نابایخ  ناگدازآ -  نابایخ  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232128-061  ، 32219857-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232128-061 :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سالگ سالگ یسکلپ   یسکلپ سنج   سنج زازا   ورور   هحفص   هحفص ،، یراوید یراوید لاتیجید   لاتیجید راد   راد میوقت   میوقت ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 7878
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نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001316000074 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   F40VA2605000000 لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   Vess A2600 زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ًانیع  تمیق  داهنشیپ  گرب  رد  جرد  رب  هوالع  هدوب و  یتسویپ  دروآرب  ساسا  رب  تسیاب  یم  یداهنشیپ  یلک  تمیق   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اه ،  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا  یگدننار  ییامنهار و  بنج  امیس  ادص و  تشپ  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3414946161

33696000-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33696015-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروآرب دروآرب قباطم   قباطم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس تیریدم   تیریدم رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  8 راولبو نادیمولبات  ددع  ولبات 22 هیاپ  ددع  تاجناخراک 64 مان  ولبات 15*66 ددع  نابایخ 22 مان  ولبات 66*30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش همیمض  تسویپ  قبط 2 

1201001258000123 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ددع  راولبو 8  نادیمولبات  ددع  ولبات 22 هیاپ  ددع  تاجناخراک 64 مان  ولبات 15*66 ددع  نابایخ 22 مان  ولبات 66*30 - 
هدش همیمض  تسویپ  قبط 2 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
ددع  116 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لمح  هیارک 

هیردیح 1  تبرت  یتعنص  کرهش  الاک :  لیوحت  لحم 
.دیریگب سامت  کرهش 09158692414  ریدم  یدومحم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ   22 قبط   قبط ددع   ددع 88 راولبو راولبو نادیمولبات   نادیمولبات ددع   ددع 2222 ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ ددع   ددع تاجناخراک  6464 تاجناخراک مان   مان 6666 ** 1515 ولبات   ولبات ددع   ددع 2222 نابایخ   نابایخ مان   مان 3030 ** 6666 ولبات   ولبات ناونع : : ناونع
هدش هدش همیمض   همیمض

8080
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نارایماک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب و یم  هباشم  اهدکناریا  - بآ هیاپ  یلودج  درز  گنر  مرگولیک  بآ و 3500  هیاپ  یلودج  دیفس  گنر  مرگولیک  دیرخ 3500  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمرگولیک  بلح 25  ساسا  رب  شرامش  دحاو 

1101005116000185 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نارایماک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 090  دیفس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
بلح 140 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-4  دک  درز  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 140 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نارایماک رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شرامش دحاو  دشاب و  یم  هباشم  اهدکناریا  - بآ هیاپ  یلودج  درز  گنر  مرگولیک  بآ و 3500  هیاپ  یلودج  دیفس  گنر  مرگولیک  دیرخ 3500   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب یم  یمرگولیک  بلح 25  ساسا  رب  اهدکناریا 

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه 

6631648855 یتسپ :  دک  یرفظم ،  مهدا  هار  راهچ  یبویا  نیدلا  حالص  نابایخ  نارایماک ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35533284-087  ، 35522610-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35522625-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ هیاپ   هیاپ یلودج   یلودج درز   درز گنر   گنر مرگولیک   مرگولیک   35003500 وو   بآبآ   هیاپ   هیاپ یلودج   یلودج دیفس   دیفس گنر   گنر مرگولیک   مرگولیک   35003500 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیاق ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  رد  هار  یرارطضا  یراج و  یرادهگن  روما  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030306000005 زاین :  هرامش 

تانئاق یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  دیکات و  دروم  هدنرب  نعت  یسررب و  روظنم  هب  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  ربتعم  کرادم  دانسا و  هیلک  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9761773665 یتسپ :  دک  نیاق ،  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  نامیس  راولب  - نیاق یبونج  ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32566282-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32566280-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093237000025 زاین :  هرامش 

بونج رابدور  ادهشلادیس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   B-L-K لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

بونج رابدور  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصنیا ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  یداهنشیپ  تمیق  هیارا  ماگنه  هب  هاگتسد  ینف  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   - تسویپ تاصخشم   - هزور تخادرپ 45  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09012023398  - ددرگ یم  رظنفرص  امش  داهنشیپ  زا 

7883119144 یتسپ :  دک  رابدور ،  ءادهشلا  دیس  ناتسرامیب  تولکهز  هداج  یادتبا  ماما  راولب  بونج  رابدور  بونج ،  رابدور  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43366679-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43366688-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیاق نیاق ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح ردرد   هار   هار یرارطضا   یرارطضا وو   یراج   یراج یرادهگن   یرادهگن روما   روما تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8282

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراوزبس میکح  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

L80XL20A لدم  KDT ناوخ کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000048 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک 

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها 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 19 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  شش  هقطنم  حطس  رد  مرج  دض  کال  هارمه  هب  هدایپ  رباع  طوطخ  یارجا  یئزج و  ود  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090723000044 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  رکذ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدماح روپ  یاقآ  رتشیب 09163091328  تاعالطا  بسک  تهج  - 2

6133833159 یتسپ :  دک  زاوها ،  یرادرهش  نهآ  هار  هشوت  رابنا  یوربور  هاپس  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33777074-061  ، 33335076-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335076-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

L80XL20AL80XL20A  لدم لدم   KDTKDT ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8484

مرج مرج دضدض   کالکال   هارمه   هارمه هبهب   هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ یارجا   یارجا وو   یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها 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 19 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  شش  هقطنم  حطس  رد  مرج  دض  کال  هارمهب  شوقن  میسرت  هدایپ و  رباع  طوطخ  یارجا  یئزج و  ود  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090723000043 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  رکذ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدماح روپ  یاقآ  رتشیب 09163091328  تاعالطا  بسک  تهج  - 2

6133833159 یتسپ :  دک  زاوها ،  یرادرهش  نهآ  هار  هشوت  رابنا  یوربور  هاپس  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33777074-061  ، 33335076-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335076-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اههار تیریدم  زکرم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  ریواصت  لاقتنا  هب  طوبرم  تازیهجت  دیرخ  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000197 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ارآ کت  یآ  هدننک  هضرع  عجرم   AXIS هدنزاس عجرم   AXIS یتراجت مان   Q60-E/-C لدم یکیفارت  تراظن  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اههار تیریدم  زکرم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  ریواصت  لاقتنا  هب  طوبرم  تازیهجت  دیرخ  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش شششش   هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد   مرج   مرج دضدض   کالکال   هارمهب   هارمهب شوقن   شوقن میسرت   میسرت وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ یارجا   یارجا وو   یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

اههار اههار تیریدم   تیریدم زکرم   زکرم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت لاقتنا   لاقتنا هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  نیلولعم  یدورو  پمر  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000246 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکلک هرادا   هرادا نیلولعم   نیلولعم یدورو   یدورو پمر   پمر حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یتسویپ 20  تاصخشم  قبط  راطق  یاهتنا  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  ینف  تاصخشم  هگرب  تمیق و  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000299 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ایرآ دنهس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SAFE TEC یتراجت مان   EVC50 لدم تباث  هدنهد  رادشه  غارچ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  هدش  یرادیرخ  یالاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

یراک زور  یط 45  هطوبرم  سانشراک  دات  لاسرا و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: 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  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راطق راطق یاهتنا   یاهتنا غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ادرازرق  قبط  هیمورا  هاگشناد  کیتاکوتا  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000473 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ ادرازرق  قبط  هیمورا  هاگشناد  کیتاکوتا  برد  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هاگشناد  هعبات  یاهدحاو  یفرب  یاه  برد  یرادهگنو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030257000081 زاین :  هرامش 

دنجریب هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  ددرگ - یراذگراب  هناماسردروتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717851367 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  - هاگشناد سیدرپ  - هاگشناد راولب  - ینیوآ دیهش  راولب  یاهتنا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32202049-056  ، 32202126-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32202517-056 :: 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

هیمورا هیمورا هاگشناد   هاگشناد کیتاکوتا   کیتاکوتا برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9090

هاگشناد هاگشناد هعبات   هعبات یاهدحاو   یاهدحاو یقرب   یقرب یاه   یاه برد   برد یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9191

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  نامتخاس  کیتاموتا  یا  هرکرک  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000244 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6112238 لیاف  تاصخشم  قبط  هحفص 56)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لکلک هرادا   هرادا نامتخاس   نامتخاس کیتاموتا   کیتاموتا یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9292

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل ددجم  یراذگراب  دات و  تسیل و  قبط  تاموزلم  هیلک  هارمه  هب  نیبرود  تازیهجت  لیوحت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000458 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسیل ددجم  یراذگراب  دات و  تسیل و  قبط  تاموزلم  هیلک  هارمه  هب  نیبرود  تازیهجت  لیوحت  دیرخ و  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل   1 دادعت : 

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

تسیل ددجم  یراذگراب  دات و  تسیل و  قبط  تاموزلم  هیلک  هارمه  هب  نیبرود  تازیهجت  لیوحت  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل ددجم   ددجم یراذگراب   یراذگراب وو   دات   دات وو   تسیل   تسیل قبط   قبط تاموزلم   تاموزلم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DS-9664NI-I16 لدم NVR هتسبرادم نیبرود  ریواصت  شخپو  طبض  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ارت 8 دراهددع 8

1101030733000460 زاین :  هرامش 
دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9664NI-I8 لدم  NVR هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
ژد نمیا  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا 

دشاب یم  ههام  تخادرپ 3  طیارش 
( ددرگ یم  لطاب  ) دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  ههام  دعوم 3  زا  رتدوز  تخادرپ  طرش  هنوگره 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: 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

ارت ارت 88 دراهددع دراهددع DS-9664NI - I 16  8DS-9664NI - I 16  8 لدم   لدم NVRNVR هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت شخپو   شخپو طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9494
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   ، یناریا .هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  میرف ) لسکیپاگم 30  ماد 4 نیبرود   ) هتسبرادم نیبرود  یرازفا  تخس  اقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم

1101097847000373 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   IAP.NPH-E1230WS لدم کچوک   POE بش و رد  دید  تیلباق  ود MP و  هکبش  تحت  لوه  نیپ  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ  نمیا 

هاگتسد 71 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  تسویپ  تساوخرد  قبط  یناریا  میرف ) موسکا 30  لسکیپاگم  ماد 4 نیبرود   ) هتسبرادم نیبرود  یرازفا  تخس  اقترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هب لیوحت.هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.تسیمازلا  یلام  ینف و  ندومن  تسویپ.رابنادیسر  زا  سپ  هزور  35 یرابتعادیرخ.تسا

07731312252 .هیولسع 1 زافرابنا

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یرازفا   یرازفا تخس   تخس اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 9595
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سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  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 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6111841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  ساسارب  ) سراف ناتسا  رد  هناخباتک  باب  هتسبرادم 44  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005033000090 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناخ میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رهم یئاباب 
ددع 44 دادعت : 

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

ماهبا تروص  رد  -4 .دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  ربرابنا  ات  لمح  هنیزه  - 3  . دشاب یم  یدقن  تروص  هب  دیرخ  -2 دشاب یم  هباشم  دک  زا  هدافتسا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  ساسارب  تاصخشم.دیریگب  سامت  یلخاد 166-167  37 یلا یاه 0712276930 هرامشاب 

7145647371 یتسپ :  دک  ترجه ،  راولب  یادتبا  قباس -) یسلطا   ) مئاق نادیم  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32276930-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273250-071 :: 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

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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ساسارب   ساسارب )) سراف سراف ناتسا   ناتسا ردرد   هناخباتک   هناخباتک باب   باب هتسبرادم  4444   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9696

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددرگ روتکاف  شیپ  تاصخشم  قبط  هباشم  دک  ناریا  یدقن  تخادرپ  یبناج  مزاول  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091772000062 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  یناقلاط    ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآزکرم   هدننک :  رازگرب 
یهلا رکش  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  نرتسو  یتراجت  مان   wd 10 eurx لدم  tb 1 لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

تراجت نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   SR229B لدم  mm 1160 عافترا  600x960 mm داعبا تینوی  رورس 22  کر  الاک :  مان 
سودرف

ددع 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   DATWYLER هدنزاس عجرم   DATWYLER یتراجت مان  تروپ  یرون 24  ربیف  لدم  لماک  لنپ  چپ  الاک :  مان 
سراپ تاطابترا  ماتاد  یروانف 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

سراپ قرب  ناهوژپ  تعنص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MTB0L1001 لدم  10x10 mm داعبا یرون  ربیف  لاقتنا  طخ  ربیف  سکاب 24  لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یکلم سابع  هدننک  هضرع  عجرم   TPLINK یتراجت مان   TLPS310U لدم هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

بصن یلداع  قاحسا  هدننک  هضرع  عجرم   RBDS4848 لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N441.204 دک  NEXANS یرون ربیف  لنپ  چپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 21 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نایناریا تمالس  لپ  هدننک  هضرع  عجرم   TST یتراجت مان  لدم 30061000010   mm 10 زیاس تیلپ  لبیک  یاهریاو  ششک  رازبا  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   GLC لدم یرون  ربیف  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدوع هدنشورف  هنیزه  اب  سنج  درادناتسا  تیفیک و  ندوبن  الاک  لاسرا  تروص  رد  هدنشورف  اب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نورزاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  قبط  تازیهجت  اب  نورتیزیو  نیبرود  ددع  دیرخ 33  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005250000089 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  نورزاک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نویزیو یت   TVC-NAN39392D لدم یلومعم  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 33 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7319753311 یتسپ :  دک  نورزاک ،  یرادرهش  یرهطم ، نابایخ  نورزاک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42229719-071  ، 42226042-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223040-071 :: 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

یبرغ ناجیابرذآ  یتعنص  یاهکرهش  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 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  هیمورا  ییاذغ  عیانص  کینورتکلا و  یروانف  کرهش  نامتخاس  گنیکراپ  رد  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101001526000092 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تکپماک |EOS 5D Mark IV| نناک  | لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ناریا  داتس  هناماس  رد  یتسیاب  یراذگ  تمیق  ءاضما و  رهم و  زا  سپ  یتساوخرد  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هیمورا ،  ییاذغ  عیانص  کینورتکلا و  یروانف  کرهش  ریس - هوک  هداج  نویوق - لپ  هیمورا - هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5713197141

32770395-044  ، 33489606-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33489609-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ گرب   گرب قبط   قبط تازیهجت   تازیهجت اباب   نورتیزیو   نورتیزیو نیبرود   نیبرود ددع   ددع دیرخ  3333   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 9898

نامتخاس نامتخاس گنیکراپ   گنیکراپ ردرد   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999
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زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / همیمض  RFP تاصخشم قبط  تلوب  ددع  ماد و 30  نیبرود  ددع  دیرخ 70  / هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک هشوخ  سدنهم   026-34257649 یمازلا / تسویپ  یاهمرف 

1101001458000060 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت هعلاطم و  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  همیمض /   RFP تاصخشم قبط  تلوب  ددع  ماد و 30  نیبرود  ددع  دیرخ 70  هباشم / الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک هشوخ  سدنهم  نامتخاس  هریاد  نفلت 026-34257649  تالاوس  حرط  تسیمازلا /  تسویپ  یاهمرف 

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا   - حالف داژن  نادیهش  رالات  یوربور   - یرادناتسا شبن خ   - یتشهب دیهش   - خ جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3135675451

34252002-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34252002-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تباث تباث ماد   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 100100
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارجاو دیرخ.دشاب  یم  هدنرباب  ارجاو  لمح  دیرخ  هنیزه.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هتسب رادم  نیبرود 

1101091408000163 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رادم نیبرود  یارجاو  دیرخ.دشاب  یم  هدنرباب  ارجاو  لمح  دیرخ  هنیزه.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هتسب

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226298-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: 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 یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 10 110 1
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابز تمالس  عماج  تامدخ  زکرم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هناماس  تسویپ  یتساوخرد  تاعالطا  هیلک  تازیهجت و  مزاول و 

1101000383000666 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نامز تراجت  نیرفآ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   MX-OPT14-L22 لدم هتسبرادم  نیبرود  صوصخم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ ماجنا  هناماس  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ 

دشاب یمن  زاین  روتینام 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37262032-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دروآرب6111395 قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 56)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6112633L80XL20A لدم  KDT ناوخ کالپ  هحفص 56)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اههار6112688 تیریدم  زکرم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  ریواصت  لاقتنا  هب  طوبرم  تازیهجت  هحفص 56)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 102102

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 " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاعرامتح تسویپرد  هدشرکذدراومو  یمومع  طیارش  - یتسویپتاصخشم قبط  تساوخرد.تسا  هباشم  دکناریا  ورکسارپوس - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشدهاوخن یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد.دوش 

1101092410001262 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

MINET SAS هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   BELT JOINT WITH ACCESSORIES یتراجت مان   SS لدم هلاقن  راون  هعطق  هدنهد  لاصتا  الاک :  مان 
لیگ لزغ  انیاس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 25 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

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

یمومع6111818 طیارش  - یتسویپتاصخشم قبط  تساوخرد.تسا  هباشم  دکناریا  ورکسارپوس -
یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد.دوش  تیاعرامتح  تسویپرد  هدشرکذدراومو 

دشدهاوخن

هحفص 76) )  accessaccess

تیاعرامتح تیاعرامتح تسویپرد   تسویپرد هدشرکذدراومو   هدشرکذدراومو یمومع   یمومع طیارش   طیارش -- یتسویپتاصخشم یتسویپتاصخشم قبط   قبط تساوخرد.تسا   تساوخرد.تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ورکسارپوس - - ورکسارپوس ناونع : : ناونع
دشدهاوخن دشدهاوخن یسررب   یسررب یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیق   تمیق تروصنیاریغرد.دوش   تروصنیاریغرد.دوش

103103
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(( 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

90D نونک یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000405 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
رهپس هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Orion هدنزاس عجرم   STARSHOOT لدم  LCD-DVR هاگتسد هارمه  هب   6D نونک یموجن  نیبرود  تس  الاک :  مان 

امن نامسآ  گنرهم 
تس 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت تیاباگیگ  سالک 10 و 64  تراک  یرومم  هارمه  هب   ISUSM 135-18 زنل 90D و2 نونک نیبرود  تاحیضوت 1 قبط  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تاحیضوت  قبط  رظن  دروم  سانجا  امتح  ههام  تخادرپ 4 تنامضاب  هارمه  هدنشورفاب  لاسراددعکی 

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

dvr :: 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

611142890D نونک یساکع  هحفص 77)نیبرود  )  dvrdvr

(( 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

6111262DS-9664NI-I16 لدم NVR هتسبرادم نیبرود  ریواصت  شخپو  طبض  هاگتسد 
ارت 8 دراهددع 8

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

9090 DD  نونک نونک یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تسویپ6111831 لیاف  تاصخشم  اب  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 35)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ییادزکمن6111923 یاهرتیه  تهج  هلعش  هحفص 35)هدنهدناشن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6112485 لیاف  تاصخشم  اب  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 35)بصن و  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

تنیوپ6111576 سسکا  سلریاو و  مالقا  نیمأت  هحفص 39)هیهت و  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

6112633L80XL20A لدم  KDT ناوخ کالپ  هحفص 56)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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

زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  ههام  تخادرپ 3  ددع 1*2   1 دادعت هب  تکومو  موینمولا  یتناس  الاب 2  ددرت  اب  یرداپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000168 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نمیا هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  هنایشآ  نمیا  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  داعبا  نلیپورپ  یلپ  تکوم  سنج   cm 2 یموینیمولآ لیفورپ  اب  الاب  ددرت  یرداپ  الاک :  مان 

سراپ هنایشآ 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

دامن تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  ههام  تخادرپ 3  ددع 1*2   1 دادعت هب  تکومو  موینمولا  یتناس  الاب 2  ددرت  اب  یرداپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: 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

نلیپورپ6111130 یلپ  تکوم  سنج   cm 2 یموینیمولآ لیفورپ  اب  الاب  ددرت  هحفص 21)یرداپ  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نلیپورپ نلیپورپ یلپ   یلپ تکوم   تکوم سنج   سنج   cmcm  22 یموینیمولآ   یموینیمولآ لیفورپ   لیفورپ اباب   الاب   الاب ددرت   ددرت یرداپ   یرداپ ناونع : : ناونع 105105
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154640 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( قیرح ءافطا  تازیهجت  ) لزتپ یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/18 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( قیرح قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت )) لزتپ لزتپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106
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مالیا هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هدهاشم  تسویپ  لیاف  امتح  ) تسویپ یاه  لیاف  قبط  یناشن  شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091363000101 زاین :  هرامش 

مالیا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمیلس همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   N.S.P یتراجت مان  یزلف  ردنلیس   kg 4 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

یرایهم نیسح  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  زاگ  ردنلیس  یتراجت  مان   kg 12 لوسپک یناشن  شتآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 25 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
یرایهم نیسح  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  زاگ  ردنلیس  یتراجت  مان   kg 6 لوسپک یناشن  شتآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

تامدخ شرتسگ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   BSEN3 هدنزاس عجرم   IF-EC لدم  kg 6 تیفرظ لوسپک  یتسد  یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
رزخ زارف  نمیا 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  اب  ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931415951 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228474-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228020-084 :: 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

6111708( قیرح ءافطا  تازیهجت  ) لزتپ هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6111773 ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  لیوحت و  هیهت ، تایلمع  هب  طوبرم  تامادقا  هیلک 
هناخباتک هژورپ  کیتاموتا 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6111831 لیاف  تاصخشم  اب  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 35)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ییادزکمن6111923 یاهرتیه  تهج  هلعش  هحفص 35)هدنهدناشن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6112277Apex Cartridge for CH4 Gas detector(35 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( ددرگ ددرگ هدهاشم   هدهاشم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف امتح   امتح )) تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 107107
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لقن6112447 لمح  ینف و  یسرزاب  یاهنامتخاس  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 35)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6112481( ددرگ هدهاشم  تسویپ  لیاف  امتح  ) تسویپ یاه  لیاف  قبط  یناشن  شتآ  هحفص 11)لوسپک  قیرح  ( قیرح

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

تسویپ6112485 لیاف  تاصخشم  اب  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 35)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6112842 ءافطا  بای  هلعش  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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

ییادزکمن6111923 یاهرتیه  تهج  هلعش  هحفص 35)هدنهدناشن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هیذغت6112990 عبنم  هیاپ  هارمه  هب  یترارح  هحفص 11)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمویسناتپ رتمویسناتپ روتکاتنک -  -  روتکاتنک زویف - - زویف دیلک   دیلک ییولبات -  -  ییولبات رتم   رتم تلو   تلو تکپماک -  -  تکپماک کیتاموتا   کیتاموتا قرب   قرب دیلک   دیلک یرطاب -  -  یرطاب رژراش   رژراش لاتیجید -  -  لاتیجید نیبرود   نیبرود رژراش   رژراش ناونع : : ناونع
DIPDIP

108108
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یاضاقت 9934131 هرامش  هب  یقرب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008106 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوپملا یتراجت  مان   LI-41C لدم لاتیجید  نیبرود  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ینودعس هدازیلع  هیمس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سویپملا  یتراجت  مان   BLM1 لدم یرطاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
ینودعس هدازیلع  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  سویپملا  یتراجت  مان   BLM1 لدم یرطاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ینودعس هدازیلع  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  سویپملا  یتراجت  مان   BCS1 لدم یرطاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
MOULDEDCAE CIRCUIT-BREAKERS یتراجت مان   CDC176511M5 لدم  A 25 نایرج تدش   V 240-220 ژاتلو تکپماک  کیتاموتا  قرب  دیلک  الاک :  مان 

مارآ راید  نهک  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
ولبات ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   Iskara یتراجت مان   FQ0407_0011364 لدم  analog ییولبات رتم  تلو  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

نوسکیرا تامدخ  متسیس و  هدننک  هضرع  عجرم   ERICSSON یتراجت مان   Circuit Breaker لدم  EPDU زویف دیلک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   CONTACTOR یتراجت مان   TRK5463529000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  هدننار  نیباک  هرامش 5  روتکاتنک  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   CONTACTOR-2NO-2NC یتراجت مان  ینف 8461331  هرامش   GM ویتوموکل یکیرتکلا  نیباک  هعطق  روتکاتنک  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
کیپورتکلا هدننک  هضرع  عجرم   POTENTIOMETER یتراجت مان   MA010710005 ینف هسانش   DIP رتمویسناتپ الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  // دوش هعجارم  تسویپب  // دشابیم هباشم  اهدک  ناریا   // یاضاقت 9934131 هرامش  هب  یقرب  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 123 ھحفص 83 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3jek5zeh4fpfe?user=37505&ntc=6111361
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6111361?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب لیمکت.هاگتسد و  کی  رتمدص  لقادح  درباب  flir نژیوومرت هاگتسد و  کی  رتمداتشه  لقادحدربابزبسرون  یرزیل  رتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا تسویپ  گرب 

1101091432000223 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگن ایرآ  ناماس  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   LEICA یتراجت مان   D3A لدم یرزیل  یهاگراک  رتم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
SHENZEN EVERBEST MACHINERY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-982 لدم نژیوومرت  یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 

للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INDUSTRY CO. LTD
ددع 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ گرب  یراذگراب  لیمکت.هاگتسد و  کی  رتمدص  لقادح  درباب  flir نژیوومرت هاگتسد و  کی  رتمداتشه  لقادحدربابزبسرون  یرزیل  رتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا

5611581334 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743880-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743781-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیوومرت نژیوومرت یترارح   یترارح یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت یفارگومرت   یفارگومرت نیبرود   نیبرود -- D3AD3A  لدم لدم یرزیل   یرزیل یهاگراک   یهاگراک رتم   رتم ناونع : : ناونع 109109
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دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  داتو  لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم   GLM120C لدم شوب  راد  نیبرود  یرزیل  رتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091426000358 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یودام هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HILTI یتراجت مان  ینف 320286  هرامش   PD 42 لدم یرزیل  جنس  هلصاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ   ) تسویپ تاصخشم  داتو  لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم   GLM120C لدم شوب  راد  نیبرود  یرزیل  رتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا   ( رادیرخ یتساوخ  رد  تاصخشمو 

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورزاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  قبط  تازیهجت  اب  نورتیزیو  نیبرود  ددع  دیرخ 33  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005250000089 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  نورزاک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یکیرتکلا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7319753311 یتسپ :  دک  نورزاک ،  یرادرهش  یرهطم ، نابایخ  نورزاک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42229719-071  ، 42226042-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223040-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

GLM120CGLM120C  لدم لدم شوب   شوب راد   راد نیبرود   نیبرود یرزیل   یرزیل رتم   رتم ناونع : : ناونع 1101 10

نورتیزیو نورتیزیو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یراذگراب6111213 دات و  تسیل و  قبط  تاموزلم  هیلک  هارمه  هب  نیبرود  تازیهجت  لیوحت  دیرخ و 
تسیل ددجم 

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6111262DS-9664NI-I16 لدم NVR هتسبرادم نیبرود  ریواصت  شخپو  طبض  هاگتسد 
ارت 8 دراهددع 8

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرهش6111323 یاه  نیبرود  یرون  ربیف  یشکلباک  یرافح و  حرط  هحفص 13)یارجا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6111361 - ییولبات رتم  تلو  تکپماک -  کیتاموتا  قرب  دیلک  یرطاب -  رژراش  لاتیجید -  نیبرود  رژراش 
DIP رتمویسناتپ روتکاتنک -  زویف - دیلک 

هحفص 21) نیبرود  ( نیبرود

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

دروآرب6111395 قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 56)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

611142890D نونک یساکع  هحفص 77)نیبرود  )  dvrdvr

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

نژیوومرت6111442 یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  نیبرود  -D3A لدم یرزیل  یهاگراک  هحفص 21)رتم  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6111598 نیبرود  یرازفا  تخس  هحفص 66)اقترا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6111738 تراظن  متسیس  هحفص 21)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6111809GLM120C لدم شوب  راد  نیبرود  یرزیل  هحفص 21)رتم  نیبرود  ( نیبرود

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

6111841( تسویپ لیاف  ساسارب  ) سراف ناتسا  رد  هناخباتک  باب  هتسبرادم 44  نیبرود  بصن  هحفص 66)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6111902 مزاول  هتسب و  رادم  یاه  هحفص 66)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6112048 گرب  قبط  تازیهجت  اب  نورتیزیو  نیبرود  ددع  دیرخ 33  هحفص 66)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نورتیزیو6112155 هحفص 21)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

ششوپ6112365 تحت  یاه  نامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

نامتخاس6112396 گنیکراپ  رد  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 66)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تباث6112531 ماد  هتسب  رادم  هحفص 66)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6112633L80XL20A لدم  KDT ناوخ کالپ  هحفص 56)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اههار6112688 تیریدم  زکرم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  ریواصت  لاقتنا  هب  طوبرم  تازیهجت  هحفص 56)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم6112699 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 66)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6112700 رادم  نیبرود  هحفص 66)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس6112780 قاتا  یزاس  دنمشوه  یاهروسنس  هتسب و  رادم  یاه  هحفص 21)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب تمیق  تسویپ  کرادم  قبط  ههام  هیوست 3 هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  QSAN لدمزاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیماتاب  لاسرا  هنیزهددرگ 

1101090964000075 زاین :  هرامش 
روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VR1840S+EHE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   VessRAID 1840s زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313776564 یتسپ :  دک  داتس ،  هرامش 2  نامتخاس   – یزار نابایخ  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43307174-051  ، 43307131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43307307-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VessRAID 1840sVessRAID 1840s زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : : : ناونع 1121 12

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

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

زا 123 ھحفص 87 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xxrq3ghxr6agf?user=37505&ntc=6111418
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6111418?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ms.dums.ac.ir :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111612 :: هرازه هرازه تعاس 10:10دکدک    - 1401/10/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد نایوجنگ  ناتسرامیب  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، لمح ، شورف ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  یرتسگداد  نابایخ  شبن  تسپ  نابایخ  دادرخ  راولب 15  لوفزد -   :: سردآ سردآ

-02188969737 مان :  تبث  رتفد   - 02141934  - 06142428219 :: نفلت نفلت
02185193768

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس لدم 2000 24  شدرگ  رد  رازبا  ردول  پیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008132 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب تاعالطا   تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیوحت ، ، لیوحت لمح ، ، لمح شورف ، ، شورف ناونع : : ناونع 113113

هتعاس هتعاس   2424  20002000 لدم   لدم شدرگ   شدرگ ردرد   رازبا   رازبا ردول   ردول پیاپ   پیاپ ناونع : : ناونع 1141 14
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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 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( زاریش - دابآزوریف  ) ید هقطنم  هتعاس  یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  تالیس  حتف  40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008131 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( زاریش - دابآزوریف  ) ید هقطنم  هتعاس  یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  تایلمع  حتف  40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008127 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( زاریش زاریش -- دابآزوریف دابآزوریف  ) ) یدید هقطنم   هقطنم هتعاس   هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات تالیس   تالیس حتف   حتف 4040 ناونع : : ناونع 115115

(( زاریش زاریش -- دابآزوریف دابآزوریف  ) ) یدید هقطنم   هقطنم هتعاس   هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات تایلمع   تایلمع حتف   حتف 4040 ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

زا 123 ھحفص 89 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hs8jcgh52bkne?user=37505&ntc=6112613
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6112613?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dllhy8faacyhq?user=37505&ntc=6112622
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6112622?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 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( سراف  ) لوناش هقطنم  هتعاس  یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  تایلمع  حتف  57 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008125 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( سراف  ) لوناش هقطنم  هتعاس  یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  تالایس  حتف  57 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008126 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

(( سراف سراف  ) ) لوناش لوناش هقطنم   هقطنم هتعاس   هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات تایلمع   تایلمع حتف   حتف 5757 ناونع : : ناونع 1171 17

(( سراف سراف  ) ) لوناش لوناش هقطنم   هقطنم هتعاس   هتعاس یپوکسلت  2424 یپوکسلت یهاگراک   یهاگراک نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات تالایس   تالایس حتف   حتف 5757 ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دروآرب6111395 قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 56)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6111418VessRAID 1840s زاس هریخذ  هحفص 87) : زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ناتسرامیب6111612 تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، لمح ، هحفص 87)شورف ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6112591 لدم 2000 24  شدرگ  رد  رازبا  ردول  هحفص 87)پیاپ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6112613- دابآزوریف  ) ید هقطنم  هتعاس  یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  تالیس  حتف  40
( زاریش

هحفص 87) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6112622- دابآزوریف  ) ید هقطنم  هتعاس  یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  تایلمع  حتف  40
( زاریش

هحفص 87) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6112643( سراف  ) لوناش هقطنم  هتعاس  یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  تایلمع  حتف  هحفص 87)57 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6112651( سراف  ) لوناش هقطنم  هتعاس  یپوکسلت 24 یهاگراک  نت  لاقثارج 25 نیمات  تالایس  حتف  هحفص 87)57 زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6112238 لیاف  تاصخشم  قبط  هحفص 56)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6112238 لیاف  تاصخشم  قبط  هحفص 56)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000323 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا داتس  هناماس  قیرط  زاو  ددرگ  هاگشورف  رهم  هب  روهمم  دیاب  تسا  هدش  لاسرا  تسویپ  کردم  رد  هک  یداهنشیپ  یاه  تمیق  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یناگرزاب  دحاو  یشیورد  ینف و 09024063776  دحاو  نایجاح  یاقآ  هرامش 09111544238  هب  خساپ  شسرپ و  هنوگ  ره  تروصرد.ددرگ 

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

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد لیوحت  رپما  یلیم  میس 20  هس  یلاسرا  یاه  سکع  قبط  رورس  تیاس  هدننک  کنخ  متسیس  راب  چوس 45  رشرپ  یاهومرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب لحم 

1101001064000088 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هنارشیپ هدننک  هضرع  عجرم  هنارشیپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  رلوک  دربراک  یلانیمرت  لدم 308  ژاتلو  ظفاحم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کناب و لحم  برد  لیوحت  رپما  یلیم  میس 20  هس  یلاسرا  یاه  سکع  قبط  رورس  تیاس  هدننک  کنخ  متسیس  راب  چوس 45  رشرپ  یاهومرت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کناب ناسانشراک  دات  دروم 

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6111157 هاگتسد  کی  هحفص 91)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هارمه 61113324 هب  کناب  رازفادب  دض  هناماس  یاه  سنسیال  نیمأت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
رورس هاگتسد 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6111341 هاگتسد  هارمه  هب  کناب  رازفا  دب  دض  هناماس  یاه  سنسیال  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دروآرب6111395 قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 56)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رورس6111606 تیاس  هدننک  کنخ  متسیس  راب  چوس 45  رشرپ  هحفص 91)یاهومرت  رورس  ( رورس

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

یبناج6111902 مزاول  هتسب و  رادم  یاه  هحفص 66)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6112471 تادنتسم  حرش  هب  سا  یپ  وی  قاتا  رورس و  قاتا  کر  شیارآ  یزاس و  هحفص 39)درادناتسا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6112780 قاتا  یزاس  دنمشوه  یاهروسنس  هتسب و  رادم  یاه  هحفص 21)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

رورس رورس تیاس   تیاس هدننک   هدننک کنخ   کنخ متسیس   متسیس راب   راب   4545 چوس   چوس رشرپ   رشرپ یاهومرت   یاهومرت ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب طوبرم  یاه  پمپ  ورتکلا  لرتتک  نامرف  تارادم  حیحصت  ارجا و  یشک و  لباک  حطس ، لرتنک  روسنس  بصن  ینادیم ، دیدزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتفن باسپ  یاه  هچضوح 

1101091915000127 زاین :  هرامش 
ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه هچضوح  هب  طوبرم  یاه  پمپ  ورتکلا  لرتتک  نامرف  تارادم  حیحصت  ارجا و  یشک و  لباک  حطس ، لرتنک  روسنس  بصن  ینادیم ، دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتفن باسپ 

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

36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب طوبرم   طوبرم یاه   یاه پمپ   پمپ ورتکلا   ورتکلا لرتتک   لرتتک نامرف   نامرف تارادم   تارادم حیحصت   حیحصت وو   ارجا   ارجا وو   یشک   یشک لباک   لباک حطس ، ، حطس لرتنک   لرتنک روسنس   روسنس بصن   بصن ینادیم ، ، ینادیم دیدزاب   دیدزاب ناونع : : ناونع
یتفن یتفن باسپ   باسپ یاه   یاه هچضوح   هچضوح

12 112 1
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ییابطابط همالع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Metalyzer 3b نژیسکا .  روسنس  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لدم 2019 ناملآ.رازفا  مرن  نیمضنت ..  .یشزومآ  .یتنراگ   . یفنم بیش  هجرد و   25 بیش  . هتفرشیپ لیمدرت  - 2

1101030600000139 زاین :  هرامش 
ییابطابط همالع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نازاس کیزیف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HOUSE FIT هدنزاس عجرم   HOUSE FIT یتراجت مان   HT9842E لدم یشزرو  یگناخ  لیمدرت  الاک :  مان 
یفیطل شزرو 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ قاصلا  روتکاف  شیپ  الاب  تاحیضوت  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1489684511 یتسپ :  دک  شزرو ،  نادیم  تمه - هارگرزب  عطاقت  - کیپملا هدکهد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44737555-021  ، 44737530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HT9842EHT9842E  لدم لدم یشزرو   یشزرو یگناخ   یگناخ لیمدرت   لیمدرت - - DOSDOS لدم   لدم بآبآ   لولحم   لولحم نژیسکا   نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 122122

-- یهایگ یهایگ نغور   نغور وو   کیتتنس   کیتتنس هیاپرب   هیاپرب   DOPE ECFDOPE ECF  سیرگ سیرگ تسالاب - - تسالاب روتالوگر   روتالوگر نیشام   نیشام تشرد   تشرد هدند   هدند پمپوردیه   پمپوردیه یدالوف   یدالوف تفش   تفش ناونع : : ناونع
شکشک لگلگ   پمپ   پمپ رنیال   رنیال یدالوف   یدالوف ردنلیس   ردنلیس روتارنژ -  -  روتارنژ   lock  nut retainer 3/8lock  nut retainer 3/8 چیپ   چیپ نویماک - - نویماک نغور   نغور راشف   راشف دربراک   دربراک هعطق   هعطق روسنس   روسنس نوتسیپ - - نوتسیپ

یتعنص یتعنص

123123
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دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  0132377 یاضاقت اب  قباطمرالیپرتاک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008112 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  HYDRO PUMP SHAFT یتراجت مان   USP403 و SSP203 و USP103 تسالاب روتالوگر  نیشام  تشرد  هدند  پمپوردیه  یدالوف  تفش  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   SEAL GAURD یتراجت مان   kg 20 یزلف لطس   API MODIFIED تیفیک حطس  یهایگ  نغور  کیتتنس و  هیاپرب   DOPE ECF سیرگ الاک :  مان 

فده نارتسگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا 
لطس 100 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   IPMC یتراجت مان  زنب 1921 و 1924  نویماک  روتوم  دربراک  گنیر  نیپ و  نژگ  راخ و  اب   OM355-128/5 mm نوتسیپ الاک :  مان 

ناریا نوتسیپ 
تس 20 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
لزید اپیاس  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   VOLVO هدنزاس عجرم   FH نویماک نغور  راشف  دربراک  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

روتارنژ نف  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   AR10-D14 روتارنژ  lock nut retainer 3/8 چیپ الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  بونج  رهام  ناگیاش  شیدنا  راک  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یتعنص 1654  شک  لگ  پمپ  رنیال  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 

بونج رهام  ناگیاش  شیدنا  راک  هدننک 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  0132377 یاضاقت اب  قباطمرالیپرتاک  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PGSOC-LEC-GTG INSTRUMENT1-T-02045 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/10/17هرامش ات  یگدامآ  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خروم 1401/11/01عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GE یزاگ یاه  هاگورین  قیقد  رازبا  یکدی  اعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، نیبروت رود  شزغل  یریگ  هزادنا  یکینورتکلا  یاهلوژام  روسنس و  لیبق  زا  روتارنژ  نیبروت و  یور  رب  هدش  بصن  قیقد  رازبا  یکدی  تاعطق  نیمأت  دراد  رظن  رد 

توعد ربتعم  یاهتکرش  همه  زا  نیاربانب  دنک  راذگاو  طیارش  دجاو  هدننک  نیمأت  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ....و  هاگورین  تخوس  لرتنک  قارتحا  هلعش  صیخشت 
هراتس تفن  تکرش  هاگبو  رد  جردنم  تابتاکم  لمعلا  روتسد  قباطم  ار  دوخ  یگدامآ  مالعا  همان  لاسرا  اب  خیرات 1401/10/17  ات  هصقانم  دانسا  هیهت  یارب  دوشیم 

دننک لاسرا  یکینورتکلا  تسپ  قیرط  زا  ار  دانسا  دیرخ  شیف  هارمه  هب   WWW.PGSOC.IR سردآ هب  تاصقانم  گربرس  سراف  جیلخ 

مان هب  یهگا  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  اب  تراجت  کناب  هرامش 2390381134  باسح  هب  یزیراو  لایر  نویلیم   ) ود دانسا 2/000/000  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش 

لایر غلبم 13،000،000،000  هصقانم  رد  تکرش  همان  تنامض  نازیم 

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

076 - 31310000: نفلت  - 076 076 و 31313357 -  - 31312677 :: نفلت نفلت
یلخاد 3706

WWW.PGSOC.IR :: تیاسبو تیاسبو

076 - 31313131 :: سکف :: Legal@pgsoc.irسکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GEGE  یزاگ یزاگ یاه   یاه هاگورین   هاگورین قیقد   قیقد رازبا   رازبا یکدی   یکدی اعطق   اعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 124124
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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 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   BRAUN کرام  BACK PLANE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  هام  زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تهج  داد  رارق  داقعنا 

1101092447001237 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   BRAUN هدنزاس عجرم   E1655.41 SIL3/1EC61508 لدم تعرس  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهچ صیخشت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000341 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZK یتراجت مان   TF9000 لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

رادیاپ تیریدم  یراجت  شوه  هناماس 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  حالف  یاقآ  یلخاد 256  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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 125125

هرهچ هرهچ صیخشت   صیخشت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 126126
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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 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یاهوردوخ  یکدی  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن تقد  تاصخشم  هب  تسویپ / رد  دادعت  حرش و  قبط  یلصا 

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  هئارا 
1101093035000808 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیرفآراک تعنص  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   2000s6876 ینف هرامش   GM ویتوموکل لانگیس  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2,608 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلصا و ههام / لقادح 2  یرابتعا  هدننک / نیمات  هدهع  هب  هیلخت  لاسرا و  یاه  هنیزه  یتناراگ / امامت  مالقا  دوش / تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هماتنامض گرب  یاراد 

دریگیم رارق  هایس  تسیل  رد  هدننک  نیمات  تقو  فالتا  نیا و  ریغ  رد  هدوب  راک  ماجنا  هب  مزلم  تمیق  داهنشیپ  تروص  رد 

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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

// تسویپ تسویپ ردرد   دادعت   دادعت وو   حرش   حرش قبط   قبط یلصا   یلصا یناشن   یناشن شتآ   شتآ یاهوردوخ   یاهوردوخ یکدی   یکدی مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 127127
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم قبط   ) یراجاغآ زاگ  قیرزت  دحاو  نونگیپوئن  روسرپمک  گنیریب  لانروژ  هب  طوبرم  میس  ییامد 3 روسنس  هنومن  تخاس 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع تسویپ 20+50

1101093228002163 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدنب هتسب  ،H2S زاگرباربرد تمواقم  دات  تهج  سنجزیلانآ  ، هلاسکی یتناراگ  ، هطوبرم سانشراک  یگنهامهاب  ینفداهنشیپ  هئارا  : تامازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09156593430و06152610100 روکف سدنهم.دوب  دهاوخ  یدربراک  شیامزآ  دات  زا  سپ  هنیزه  تخادرپ.دشابیم  هدنرب  هدهعب  یتسپ  یاه  هنیزه  ، درادناتسا

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

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

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرادم کرادم قبط   قبط  ) ) یراجاغآ یراجاغآ زاگ   زاگ قیرزت   قیرزت دحاو   دحاو نونگیپوئن   نونگیپوئن روسرپمک   روسرپمک گنیریب   گنیریب لانروژ   لانروژ هبهب   طوبرم   طوبرم میس   میس ییامد  33 ییامد روسنس   روسنس هنومن   هنومن   22 تخاس   تخاس ناونع : : ناونع
(( ددع ددع 2020 ++5050 تسویپ   تسویپ

128128
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( مهدزای 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 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت حرش  قباطم  ید  یت  رآ  امد  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000333 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ زادرپ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  وکانپیس  یتراجت  مان   RTD-PT100 لدم امد  روسنس  ید  یت  رآ  الاک :  مان 

ددع 290 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

.دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامرف6111195 تارادم  حیحصت  ارجا و  یشک و  لباک  حطس ، لرتنک  روسنس  بصن  ینادیم ، دیدزاب 
یتفن باسپ  یاه  هچضوح  هب  طوبرم  یاه  پمپ  ورتکلا  لرتتک 

هحفص 94) روسنس  ( روسنس

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

لدم6111209 یشزرو  یگناخ  لیمدرت  - DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس 
HT9842E

هحفص 94) روسنس  ( روسنس

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

6111588DOPE ECF سیرگ تسالاب - روتالوگر  نیشام  تشرد  هدند  پمپوردیه  یدالوف  تفش 
چیپ نویماک - نغور  راشف  دربراک  هعطق  روسنس  نوتسیپ - یهایگ - نغور  کیتتنس و  هیاپرب 

یتعنص شک  لگ  پمپ  رنیال  یدالوف  ردنلیس  روتارنژ -   lock nut retainer 3/8

هحفص 94) روسنس  ( روسنس

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

6111666GE یزاگ یاه  هاگورین  قیقد  رازبا  یکدی  اعطق  هحفص 94)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

تعرس6111678 هحفص 94)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

هرهچ6112269 صیخشت  هحفص 94)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

یدید یتیت   رآرآ   امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 129129

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

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

6112277Apex Cartridge for CH4 Gas detector(35 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6112580/ تسویپ رد  دادعت  حرش و  قبط  یلصا  یناشن  شتآ  یاهوردوخ  یکدی  هحفص 94)مالقا  روسنس  ( روسنس

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

دحاو6112628 نونگیپوئن  روسرپمک  گنیریب  لانروژ  هب  طوبرم  میس  ییامد 3 روسنس  هنومن  تخاس 2 
( ددع تسویپ 20+50 کرادم  قبط   ) یراجاغآ زاگ  قیرزت 

هحفص 94) روسنس  ( روسنس

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

رورس6112780 قاتا  یزاس  دنمشوه  یاهروسنس  هتسب و  رادم  یاه  هحفص 21)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ید6112904 یت  رآ  امد  هحفص 94)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6111169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  طقف  لورتنک  تراک  ملق  دادعت 20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002179 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   UPS متسیس چیئوس  کیتاتسا  لرتنک  دربراک   SCM لدم یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 1,490 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تبث  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دشاب 3- یناریا  هیارا و  تفن  دنلب  تسیل  زا  یداهنشیپ  یالاک  یرابتعا 2- تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دوش   دوش هیارا   هیارا تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط طقف   طقف لورتنک   لورتنک تراک   تراک ملق   ملق 2020 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 130130
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب ریش  لرتنک  دروب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002419 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت و هدنزاس  عجرم   Ip65 تظافح هجرد   A 100 نایرج تدش   V 400 ژاتلو  PSB-C.P/FIX.WD لدم فیعض  راشف  تظافح  لرتنک و  قرب  ولبات  الاک :  مان 

دروب چیئوس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  دروب  چیئوس  سراپ  یتعنص 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یتعنص یدیلوت و  هدنزاس  عجرم   Ip65 تظافح هجرد   A 100 نایرج تدش   V 400 ژاتلو  PSB-C.F/FIX.WD لدم فیعض  راشف  دنیآرف  لرتنک  قرب  ولبات  الاک :  مان 

دروب چیئوس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  دروب  چیئوس  سراپ 
ددع 2 دادعت : 

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

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فیعض فیعض راشف   راشف تظافح   تظافح وو   لرتنک   لرتنک قرب   قرب ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 131131
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ناهفصا هبعش 2  یعامتجا  نیمات   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش.تسا هباشم  دک  ناریا.تسویپ  ینف  تاصخشم  طیارش و  قبط   9200L-24T-4G-E لدم یلصا  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگرابامازلا  اهزوجم.دوش  هعلاطم  اقیقد  تسویپ 

1101091841000011 زاین :  هرامش 
ناهفصا ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   Cisco 2960G لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشمو  طیارش  تلاصا و  دات  مالقا و  تفایرد  زا  سپ  باسح  هیوست.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ییاهن  دصقم  ات  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 33310756 031 اب  رتشیب  تاعالطا.نامزاس  ینف  سانشراک  طسوت 

8316619886 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 2  ینیمخ - ماما  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346593-031  ، 33315234-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326222-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش.تسا   طیارش.تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش قبط   قبط   92009200 L-24T-4G-EL-24T-4G-E  لدم لدم یلصا   یلصا وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یراذگرابامازلا   یراذگرابامازلا اهزوجم.دوش   اهزوجم.دوش هعلاطم   هعلاطم اقیقد   اقیقد

132132
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بانیم هژیو  یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  زا  امتح  رباعم  ییانشور  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030046000003 زاین :  هرامش 

بانیم هژیو  یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  . STANDARD ELECTRONICS Co هدنزاس عجرم  سوتول   W 70 فرصم مک  پمال  دربراک  یکینورتکلا  تسالاب  سنارت  الاک :  مان 

مق کینورتکلا  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 80 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ینف هرامش  کیرتکلا  امار  هدننک  هضرع  عجرم  امار  یتراجت  مان  موینیمولآ  هندب  اب  میدس   W 400 ات دیلاه و 70  لاتم   W 400 ات یاهپمال 35  هعطق  روتینگیا  الاک :  مان 

IG400/06
ددع 100 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
کیرتکلا راکرون  هدنزاس  عجرم  رون  تدش  رثا  رد  رادم  لصو  عطق و  دربراک  چیئوس  وتف  حرط   A 10 یکینورتکلا لسوتف  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

رواخ درمز  یتعنص  ینیچ  هدننک  هضرع  عجرم   Z.P.CO یتراجت مان  ییانشور  غارچ  دربراک   I.E27 لدم یلنوت  چیپرس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

دساب تاحیضوت  تسویپ و  تسیل  قبط  مالقا  دنرب  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - دشاب ناگزمره  ناتسا  زا  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981736138 یتسپ :  دک  دمحم ،  لآ  راولب  بانیم -  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42226363-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42225196-076 :: 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

هباشم6111169 دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  طقف  لورتنک  تراک  ملق  دادعت 20
دشابیم

هحفص 102) چیئوس  ( چیئوس

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

6111171SRW2024 لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  هحفص 39)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6111214 - تاحیضوت حرش  هب  چیئوس  ددع  دادعت 11  هحفص 39)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسا6111291 رکذ  هب  مزال  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم   nexus لدم چیئوس  هاگتسد  کی  دیرخ 
ددرگ همیمض  تمیق  نالعا  اب  رظن  دروم  یاهزوجم  کرادم و  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

هحفص 39) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 133133
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

فیعض6111736 راشف  تظافح  لرتنک و  قرب  هحفص 102)ولبات  چیئوس  ( چیئوس

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

یبناج6111902 مزاول  هتسب و  رادم  یاه  هحفص 66)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیرخ6112242 دات  زا  سپ  دوش  یم  تست  هنومن   SW3750X یتساوخرد چیئوس  ! هباشم دکناریا 
دش دهاوخ 

هحفص 39) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروص6112262 رد  دوش و  یم  تست  هنومن  هاگتسد  کی   2960CX-8TCL چوس ! هباشم دکناریا 
دش دهاوخ  ماجنا  دیرخ  دات 

هحفص 39) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هاگتسد6112266 یلک 5 تروص  هب  دیاب  یاهتمیقو  تسویپ  تاصخشم  اب  هکبش  چیئوس  هاگتسد  هیهت 5 
ددرگ لاسرا  یتایلام  مان  تبثو  روتکاف  شیپ  ددرگ  تبث 

هحفص 39) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ینف6112276 تاصخشم  طیارش و  قبط   9200L-24T-4G-E لدم یلصا  وکسیس  چیئوس 
یراذگرابامازلا اهزوجم.دوش  هعلاطم  اقیقد  تسویپ  طیارش.تسا  هباشم  دک  ناریا.تسویپ 

.ددرگ

هحفص 102) چیئوس  ( چیئوس

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

61122872960X-24PDL یتساوخرد چیئوس  1! هباشم هحفص 39)دکناریا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رباعم6112566 ییانشور  هحفص 102)مالقا  چیئوس  ( چیئوس

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

6112748( تسویپ تاصخشم  قبط......و  لبیسکلف  هلول  روتبادا - تروپ - چیئوس 8   ) هکبش مالقا  هحفص 39)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6113044 تروپ  وکسیس 24  چیئوس  یرون و  ربیف  تروپ  چیئوس 24  هحفص 13)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6111381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم یقرب   یقرب مزاول   مزاول ملق   ملق   1717 ناونع : : ناونع 134134
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یقرب مزاول  ملق   17 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288005033 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلر دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هلر دیر  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

هلر دیر  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نامز دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

هلر دیر  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
هلر دیر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

هلر دیر  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نامز دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

UPS یرارطضا هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

24396-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 123 ھحفص 107 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bbzcaz4g7qxcf?user=37505&ntc=6111381
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6111381?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   LBS دیلک چوس  رکیرب  دول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001071000111 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 

تس  2 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6111214 - تاحیضوت حرش  هب  چیئوس  ددع  دادعت 11  هحفص 39)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.دشاب6111381 یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  یقرب  مزاول  ملق  هحفص 106)17  چوس  ( چوس

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

رورس6111606 تیاس  هدننک  کنخ  متسیس  راب  چوس 45  رشرپ  هحفص 91)یاهومرت  رورس  ( رورس

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

تروص6112262 رد  دوش و  یم  تست  هنومن  هاگتسد  کی   2960CX-8TCL چوس ! هباشم دکناریا 
دش دهاوخ  ماجنا  دیرخ  دات 

هحفص 39) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6112303 لیاف  قبط   LBS دیلک چوس  رکیرب  دول  هحفص 106)دیرخ  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   LBSLBS دیلک   دیلک چوس   چوس رکیرب   رکیرب دول   دول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135
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سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 50 سوامدپ  - دروبیک سوام - روتینام - سیک -  لماش  لماک  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا 

ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف  رد  قیقد  تاصخشم 
1101093020000082 زاین :  هرامش 

سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   هدننک :  رازگرب 
کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   P5 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  سابعردنب  رد  هاگشورف  یاراد  یموب  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10 روتکاف هنیزه  تخادرپدیریگب  سامت  این  نیسح  یاقآ  هرامش 09173670907 اب  یگنهامه  تهج  ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف  دشابیم  هباشم  الاک  دک  ناریا 

رابنا  هب  راک  لیوحت  زا  سپ  زور 
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ 

7918813175 یتسپ :  دک  رثوک 6 ،  هچوک  بارحم  یادهش  راولب  نمهب -  یوک 22  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33557123-076  ، 33564561-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33564561-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد قیقد   قیقد تاصخشم   تاصخشم دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا ددع   ددع 5050 دادعت   دادعت سوامدپ   سوامدپ -- دروبیک دروبیک سوام - - سوام روتینام - - روتینام سیک -  -  سیک لماش   لماش لماک   لماک هنایار   هنایار ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم امتح   امتح تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف

136136
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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   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  یناریا 4  کی  هجرد  یراویدو  لباترپ  یلارت  یفارگونپاک  اب  رامیب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004587000136 زاین :  هرامش 

لیبدرا نالبس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   NOVIN S1600 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یربراب هنیزه  هام  ود  هیوست  ددرگ  هناماس  تسویپو  لیمکت  هدننک  تکرش  فرط  زا  ینف  تاصخشم  دشابیم  یمازلا  دمیآ  زوجم  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هناماس  تسویپ  دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  دشابیم  هدنرب  هدهعرب 

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

33357377-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339793-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسویدسنارت ماد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000593 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
بط اطع  هدننک  هضرع  عجرم   Single DPT یتراجت مان   T100209A لدم یتایح  مئالع  روتینام  دربراک  یکت  فرصم  رابکی  رسویدسنارت  ماد و  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  هیدات  لاوس و  هنوگره  تهج  ... b9 لدم تداعس  یتایح  میالع  گنیروتینام  ibp طبار لباک  هارمه  هب  رسویدسنارت  ماد و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هام  ادودح 4  تخادرپ  دیشاب  طابترا  رد   09157139881

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد   44 یناریا   یناریا کیکی   هجرد   هجرد یراویدو   یراویدو لباترپ   لباترپ یلارت   یلارت یفارگونپاک   یفارگونپاک اباب   رامیب   رامیب روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 137137

رسویدسنارت رسویدسنارت وو   ماد   ماد ناونع : : ناونع 138138
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نایسراپ کینورتکلا  تراجت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pec.ir :: عبنم تعاس 15عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق تسا  یضتقم  اذل  .دیامن  مادقا  ریز  طیارش  تاصخشم و  اب  قباطم  رتویپماک  هاگتسد  کی  یرادیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  تکرش  نیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ، موس هقبط  نایسراپ ، کینورتکلا  تراجت  تکرش  کالپ 42 ، هنوگلگ ، نابایخ  الدنام ، نوسلن  راولب  تکرش :  سردآ  هب  هتسب  رد  تکاپ  تروصب  ار  دوخ  یداهنشیپ 

.دامن تفایرد  ار  نآ  دیسر  هداد و  لیوحت  هناخ  ریبد  دحاو 
تاصخشم  اب  لماک  متسیس 

h510M-c/ps دربردام
لیگ مر 32 

ssd evo250 دراه
نرتسو ارت  کی  دراه 

Cpu core i 7 10700
gp700A-ged نیرگ رواپ 

Asus dvd wr
dual geforce Rtx3060 v2 oc edition سوسیا کیفارگ  تراک 

led lg 32 gn 600 یرس  lg 32 روتینام
adobe 2022 یکیفارگ یاه  همانرب  زودنیو 11 و  هارمه  هب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک هاگتسد   هاگتسد کیکی   یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 139139
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نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  قبط  چنیا ، ید 24  یا  لا  روتینام  هاگتسد   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000249 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  - ههام تخادرپ 3  - مالعتسا هدنرب  هدعهب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

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

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / م خ / 23 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش یراذگراب 14  هصقانم و  رد  تکرش  یاضاقت  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
مود تبون  یهگا  جرد  زا  سپ 

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

6111900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباث یناشن  شتآ  بآ  روتینام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 15.000.000.000  غلبم 

هزور الاک 120  لیوحت  نامز 

ههام  هس  رابتعا  اب  لایر  غلبم 750.000.000  هب  یکناب  ربتعم  همانتنامض  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  رسک  هصقانم  هدنرب  زا  دیارج  رد  یهگا  جرد  هنیزه 

قاتا 32 ود  هرامش  نامتخاس  نورام  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هار  سیلپ  هب  هدیسرن  ردنبرس  زاوها /  هداج  رتمولیک 12  یمورب  هقطنم  زاوها  سردآ   :: سردآ سردآ
الاک روما  تاکرادت و  هرادا 

06134188665 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06134434067 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط چنیا ، ، چنیا یدید  2424   یایا   لالا   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   2 020 ناونع : : ناونع 140140

تباث تباث یناشن   یناشن شتآ   شتآ بآبآ   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 141141
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سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا  دیلک  هحفص  سوام - - روتینام سیک -  لماش  لماک  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسویپ  لیاف  دننام  اقیقد  تاصخشم 

1101093020000083 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   هدننک :  رازگرب 

کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   P5 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  دشابیم  دشاب  سابعردنب  رد  هاگشورف  یاراد  هک  یموب  هدننک  نیمات  اب  تیولوادشابیم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  این  نیسح  یاقآ  هرامش 09173670907 اب  یگنهامه  تهج 

رابنا هب  راک  لیوحت  زا  سپ  زور   10 روتکاف هنیزه  تخادرپ 

7918813175 یتسپ :  دک  رثوک 6 ،  هچوک  بارحم  یادهش  راولب  نمهب -  یوک 22  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33557123-076  ، 33564561-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33564561-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیلک دیلک هحفص   هحفص سوام - - سوام -- روتینام روتینام سیک -  -  سیک لماش   لماش لماک   لماک هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 142142
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هگنلردنب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  افرص  اقیقد و  ( دروبیک.سوم.سیک  . روتینام  ) لماش تاقلعتم  اب  هنایار  هاگتسد  دادعت 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هیارک 

1101090888000067 زاین :  هرامش 
هگنل ردنب  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( GIGATECH-(B-2003 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

لحم ات  لمح  هیارک  - تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  افرص  اقیقد و  ( دروبیک.سوم.سیک  . روتینام  ) لماش تاقلعتم  اب  هنایار  هاگتسد  دادعت 8   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  هگنلردنب ) تشادهب  هکبش  ) لیوحت

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

44244015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44244019-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط افرص   افرص وو   اقیقد   اقیقد (( دروبیک.سوم.سیک دروبیک.سوم.سیک  . . روتینام روتینام  ) ) لماش لماش تاقلعتم   تاقلعتم اباب   هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   88 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدنرب   هدنرب هدهع   هدهع ربرب   لیوحت   لیوحت لحم   لحم اتات   لمح   لمح هیارک   هیارک

143143
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ریشامرن همئالا  داوج  ناتسرامیب  نامرد و  تشادهب  زکرم  هکبش و   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم الاک  ناریا  اب  روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094442000029 زاین :  هرامش 

ریشامرن ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک زور  زا 20  دعب  روتکافو  الاک  لیوت  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7673111416 یتسپ :  دک  همئالا ،  داوج  ناتسرامیب  دابادارم  - ریشامرن مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44271084-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44271082-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنج دوش  هدافتسا  هباشم  دک  نریادشاب  هتشاد  الاک  تلاصا  دک   . یمازلا دمیا   . تسویپ تساوخرد  قبط  ییا  هبرقع  جنسراشف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنتسرفابراب هنیزه  هزور  45 تخادرپ زکرم  دات 

1101095112000824 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ناماس هعسوت  ناهرب  هدننک  هضرع  عجرم  ناماس  هعسوت  ناهرب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BP60 لدم ییوزاب  نوخراشف  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  نریادشاب  هتشاد  الاک  تلاصا  دک   . یمازلا دمیا   . تسویپ تساوخرد  قبط  ییا  هبرقع  جنسراشف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنتسرفابراب هنیزه  هزور  45 تخادرپ

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

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم الاک   الاک ناریا   ناریا اباب     2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 144144

ییا ییا هبرقع   هبرقع جنسراشف   جنسراشف ناونع : : ناونع 145145

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

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

زا 123 ھحفص 115 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6nvk39rgdqqb4?user=37505&ntc=6112082
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6112082?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2dbz9m4cjb9zc?user=37505&ntc=6112341
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6112341?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات هدهعرب  لاسرا  همیب و  هنیزه  تاعطق -  ینابیتشپ  شورف - زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  یاراد   - LED چنیا روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک 

1101093121000052 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لاسرا  همیب و  هنیزه  تاعطق -  ینابیتشپ  شورف - زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  یاراد   - LED چنیا روتینام 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوخ ،  ایبنالا  متاخ  یصصخت  هاگنامرد  روا  یداش  رختسا  یور  هبور  رصعیلو  راولب  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5815834741

36267707-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36267710-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماس  22 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001063 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ماس  یتراجت  مان   LS22RF630HH لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تسیل  تساوخرد  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 146146

ماس ماس   2222 روتینام روتینام ناونع : : ناونع 147147
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

الاک6111160 دک  ناریا  ددع  دادعت 50 سوامدپ  - دروبیک سوام - روتینام - سیک -  لماش  لماک  هنایار 
ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف  رد  قیقد  تاصخشم  دشابیم  هباشم 

هحفص 108) روتینام  ( روتینام

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

قبط6111434 هاگتسد  یناریا 4  کی  هجرد  یراویدو  لباترپ  یلارت  یفارگونپاک  اب  رامیب  روتینام 
یتسویپ ینف  تاصخشم 

هحفص 108) روتینام  ( روتینام

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

رسویدسنارت6111444 هحفص 108)ماد و  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6111559 هاگتسد  کی  هحفص 108)یرادیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6111788( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  قبط  چنیا ، ید 24  یا  لا  روتینام  هاگتسد  هحفص 108)20  روتینام  ( روتینام

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

6111819.uh5f 49 یج لا  یتعنص  روتینام  هاگتسد  هحفص 32)دادعت 6  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تباث6111900 یناشن  شتآ  بآ  هحفص 108)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

دیلک6111917 هحفص  سوام - - روتینام سیک -  لماش  لماک  هحفص 108)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

قبط6112026 افرص  اقیقد و  ( دروبیک.سوم.سیک  . روتینام  ) لماش تاقلعتم  اب  هنایار  هاگتسد  دادعت 8 
دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هیارک  - تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم 

هحفص 108) روتینام  ( روتینام

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

هباشم6112082 الاک  ناریا  اب  هحفص 108)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

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

ییا6112341 هبرقع  هحفص 108)جنسراشف  روتینام  ( روتینام

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

6112374LED چنیا هحفص 108)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

ماس6112621  22 هحفص 108)روتینام روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6113050 متسیس  هحفص 10)یناسرزورب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6111262DS-9664NI-I16 لدم NVR هتسبرادم نیبرود  ریواصت  شخپو  طبض  هاگتسد 
ارت 8 دراهددع 8

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6111598 نیبرود  یرازفا  تخس  هحفص 66)اقترا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6111841( تسویپ لیاف  ساسارب  ) سراف ناتسا  رد  هناخباتک  باب  هتسبرادم 44  نیبرود  بصن  هحفص 66)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ششوپ6112365 تحت  یاه  نامتخاس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6112699 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 66)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6112700 رادم  نیبرود  هحفص 66)متسیس  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 " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نالیگ ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  تاصخشم  قبط  روتینوم  هارمه  هب  رتویپماک  سیک  هاگتسد  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091500000035 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GZX1 لدم  ATX هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  لودج  رد  هدش  هداد  تاصخشم  کالم  هدوب  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4166616711 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  - تیبرت نادیم  - نالیگ راولب  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33780171-013  ، 33776112-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33777860-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینوم  :: 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

تسویپ6112085 لودج  تاصخشم  قبط  روتینوم  هارمه  هب  رتویپماک  سیک  هاگتسد  هحفص 119)دیرخ 15  روتینوم  ( روتینوم

تسویپ تسویپ لودج   لودج تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینوم   روتینوم هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لدم6111209 یشزرو  یگناخ  لیمدرت  - DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس 
HT9842E

هحفص 94) روسنس  ( روسنس

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

هارمه 61113324 هب  کناب  رازفادب  دض  هناماس  یاه  سنسیال  نیمأت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
رورس هاگتسد 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6111561Cloud native رازفا مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنیوپ6111576 سسکا  سلریاو و  مالقا  نیمأت  هحفص 39)هیهت و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاتروپ6111594 تیرپسا  رازفا  مرن  هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6111639 مرن  رازفا و  تخس  تینما  هکبش و  ینابیتشپ  یربهار و  تامدخ  ماجنا  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا6111661 مرن  تالوصحم  هلاسود  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیدمت ،)  ) دیرخ
Kaspersky یتینما

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یسیون6111801 همانرب  شزومآ  رازفا  مرن  هحفص 24)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6112173Cloud native رازفا مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سالگ6112190 یسکلپ  سنج  زا  ور  هحفص  ، یراوید لاتیجید  راد  میوقت  هحفص 56)ولبات  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

شیوداپ6112329  - corporate سوریو یتنآ  هخسن  هحفص 24)1000  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ6112527 سوریو  یتنآ  یرازفا  مرن  هحفص 24)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکسرپسک6112534 سوریو  هحفص 24)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

دروآرب6111395 قباطم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  تیریدم  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 56)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دوخ6111581 زاین  دروم  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6111738 تراظن  متسیس  هحفص 21)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نکاما6112210 یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس  رد  کناب  دنمناوت  یاه  تکرش  هحفص 21)ییاسانش  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اههار6112688 تیریدم  زکرم  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  ریواصت  لاقتنا  هب  طوبرم  تازیهجت  هحفص 56)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تبرت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشهوژپ -  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6111787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم اب  اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091303000035 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشهوژپ    یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   MS550 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  هاگشناد -  لحم  رد  لیوحت  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9519633787 یتسپ :  دک  یزار ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52220979-051  ، 52226013-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم اباب   اتید   اتید ناونع : : ناونع 149149

قبط قبط یتساوخرد   یتساوخرد دراوم   دراوم هیلک   هیلک ،، دسرب دسرب هاگشناد   هاگشناد یروانف   یروانف دحاو   دحاو دیئات   دیئات هبهب   تسیاب   تسیاب الاک   الاک تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا زازا   ناونع : : ناونع
،، دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل

150150

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6112641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط یتساوخرد  دراوم  هیلک  ، دسرب هاگشناد  یروانف  دحاو  دیئات  هب  تسیاب  الاک  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، دشاب یم  تسویپ  تسیل 

1101092691000032 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا   رد  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  هدننک :  رازگرب 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 9101  یکشم  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TM 40 USB لدم یرزیل  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زیر رتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   MF 4010 لدم دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX 762 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زیدناش تراجت  وکین  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   Vostro 3350-Core i5 لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 4 تیفرظ  DDR-3 مر الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

GREEN یتراجت مان   GP330A لدم  W 330 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2TB 6G SAS 7.2K 3.5 in DP HDD لدم هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  ماقرا  راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   XFX یتراجت مان   GT610 لدم  GB 2 تیفرظ کیفارگ  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  دراوم  هیلک  ، دسرب هاگشناد  یروانف  دحاو  دیئات  هب  تسیاب  الاک  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  یربراب  هنیزه  ، ددرگ یم  تخادرپدعب  هام  کی  لیوحت  زا  سپ  اه  الاک  روتکاف  هنیزه  ، دشاب

6516663973 یتسپ :  دک  سناژروا 115 ،  هر  ماما  قباس  ناتسرامیب  یقشع  هدازریم  نادمه خ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38322713-081  ، 38322048-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38322014-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

تاقلعتم6111787 اب  هحفص 121)اتید  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

هاگشناد6112641 یروانف  دحاو  دیئات  هب  تسیاب  الاک  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  ناریا  زا 
، دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  دراوم  هیلک  ، دسرب

هحفص 121) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 123 ھحفص 123 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9dxx9dv2x9avs?user=37505&ntc=6112641
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6112641?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 11 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 12 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 8 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 5 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 13 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 6 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 5 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 23 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 1 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 11 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 4 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 13 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "led wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ال ای دی وال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیجینگ" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پهباد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تردد" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حریق" (تعداد 9 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "خانه هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین" (تعداد 22 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دی وی آر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ذخیره ساز" (تعداد 8 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ساختمان هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "رکوردر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سرور" (تعداد 8 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور" (تعداد 11 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوئیچ" (تعداد 14 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوییچ" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "صوت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مانیتور" (تعداد 14 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مداربسته" (تعداد 6 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مونیتور" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفون کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفن کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 13 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 5 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پروژکتور" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئووال" (تعداد 0 آگهی)

