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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 19

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 19

140 1140 1 یدید     2828 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   225,460هکس , 000225,460 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   412رالد ,880412 تاراما880, تاراما مهرد   114,680114,680مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 13, 040 , 0002 13, 040 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس295,850295,850رالد سیئوس کنارف   460کنارف , 100460 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 132هکس ,500 , 000132 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   316رالد ,200316 ناتسبرع200, ناتسبرع لایر   1لایر 12 ,2401 12 ,240

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 87,500هکس , 00087,500 , وروی000 ژورن457,240457,240وروی ژورن نورک   42نورک ,80042 ,800

رایع رایع   1818 یالط   20یالط , 041 , 00020 , 041 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ519,990519,990دنوپ نپاژ نینی   دصکی   324,880324,880دصکی

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
((3535))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9494))

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  • 22

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 32

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

( یهگآ دادعت 26  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 42

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

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

( 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 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 12  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 4  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 12  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 6  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094939000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6157261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 35,055,700,000  غلبم  دهشم  یرادرهش  زاین  دروم  یرورس  هخسن  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.ir-www.rrk.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

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ باعشنا ،  شورف  تامدخ  تابلاطم ،  لوصو  یژرنا ،  شورف  لماش  نیکرتشم  تامدخ  شورف و  تنواعم  هزوح  رد  یرازفا  مرن  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریناوت  یاه  سیورس  یلیابوم ،  یروضح و  ریغ  تامدخ  شورف ،  زا  سپ 

اه تنواعم  ریاس  اب  طابترا  و  ..و ) مات  منس ،  نم ،  قرب  ) 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  میدق  هاگورین  نوتیز  ینوکسم  کرهش  بنج  یمالسا  یروهمج  راولب  سابعردنب   :: سردآ سردآ

07631201522 :: 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

یرورس یرورس هخسن   هخسن سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 11

باعشنا باعشنا شورف   شورف تامدخ   تامدخ تابلاطم ،  ،  تابلاطم لوصو   لوصو یژرنا ،  ،  یژرنا شورف   شورف لماش   لماش یرازفا   یرازفا مرن   مرن تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 22
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نارهت یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

دیدجت 1401/13001 :: 1401/11024 و  یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/10/28  دانسا  تفایرد   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157391 :: هرازه هرازه تعاس 9 و 11دکدک    - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  سنسیال  هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عیزوت قوف  یاهتسپ  تلوولیک  طوطخ 63  تظافح  یزاس  هنیهب  تایلمع  ماجنا  تازیهجت و  نیمأت  - 

زیراو ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت  یزکرم -  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 500.000  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ذخا هیاپ  نیرخآ  (- 1401/13001  ) هرامش هصقانم  هبتر 5 9-2 - لقادح  کیتامروفنا  یاروش  یدنب  هبتر  ندوب  اراد  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  یدقن 
هافر راک و  نواعت ، ترازو  تاررقم  طباوض و  ساسا  رب  ینمیا  تیحالص  دیئات  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا  هیاپ 3 - ورین  هتشر  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هدش 

تسا یمازلا  یعامتجا 

تاکرادت و روما  یقرش   ، لاب موس  هقبط  یداتس  هزوح  نامتخاس  نارهت  یا  هقطنم  قرب  تکرش  نارهت  قرب  راولب  زارف  یوک  زا  رتالاب  دابآ  تداعس  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
اهدادرارق

مود هقبط  کی  دنب  رد  جردنم  یناشن  هب  تسارح  هناخریبد  لیوحت 
نارهت یا  هقطنم  قرب  تکرش  یداتس  نامتخاس  موس  هقبط  رد  عقاو  شهوژپ 3  نلاس  ییاشگزاب 

سامت 27313131 زکرم  مان 88969737 و 85193768 و  تبث  رتفد   :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طوطخ  6363 طوطخ تظافح   تظافح یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت هطوبرم -  -  هطوبرم سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب   لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
عیزوت عیزوت قوف   قوف یاهتسپ   یاهتسپ تلوولیک   تلوولیک
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نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم خرومعبنم داهنشیپ  لاسرا  تلهم   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهروتارپا نومزآ  شزومآ و  درکیور  اب  قرب  لاقتنا  یاهتسپ  یدعب  هس  زاس  هیبش  لماعت  رازفا  مرن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدربراک شهوژپ  : اضاقت هورگ 

یروانف اضاقت : تیهام 
لاعف اضاقت : تیعضو 

هجدوب نوناق  هرصبت 9  وا  دنب و  رابتعا : نیمات  لحم 
کیتابور نویساموتا و  : اضاقت هزوح 

1401/10/26: اضاقت تبث  خیرات 
هام  15: ارجا راظتنا  دروم  نامز 

لایر  8,330,000,000: ارجا راظتنا  دروم  هنیزه 
عقاوم رد  تسپ  تازیهجت  یاهرونام  یمامت  یزاس  هدایپ  تسپ -  تازیهجت  فلتخم  شیارآ  اب 5  یوق  راشف  یاهتسپ  یلماعت  یزاس  هیبش  هژورپ : یارجا  فادها 

نامز رد  تسپ  تازیهجت  یارب  مزال  یاهرونام  ماجنا  روظنم  هب  تسپ  یاهروتارپا  شزومآ  هثداح -  یرارطضا  همانرب  قبط  یاهلکش  هب  تازیهجت  جورخ  تساوخرد 
هثداح یرارطضا  همانرب  قبط  یاهتساوخرد 

نومزآ یحارط  نآ 3 - زا  یشان  یاهدمایپ  تازیهجت و  یعقاو  جورخ  هب  زاین  نودب  شزومآ  یوق 2 - راشف  یاه  تسپ  یاهروتارپا  شزومآ  - 1 هژورپ : یارجا  ترورض 
اهروتارپا تراهم  شجنس  یارب  توافتم  یاه 

همانرب قبط  عقاوم  رد  مزال  یاهرونام  ماجنا  روظنم  هب  یرادرب  هرهب  تنواعم  لاقتنا  روما  رد  دوجوم  یاهلمعلاروتسد  زاین : دروم  یاهدرادناتسا  ینف و  تاصخشم 
هثداح یرارطضا و 

یوق راشف  یاهتسپ  یلماعت  زاس  هیبش  یشزومآ  رازفا  مرن  رظن  دم  یاهیجورخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03432738026: هداز یمظاک  هراهب  هدنیامن :  :: 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

اهروتارپا اهروتارپا نومزآ   نومزآ وو   شزومآ   شزومآ درکیور   درکیور اباب   قرب   قرب لاقتنا   لاقتنا یاهتسپ   یاهتسپ یدعب   یدعب هسهس   زاس   زاس هیبش   هیبش لماعت   لماعت رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 44
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ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001010000092 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157564 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEM یتینما یاهامن  دادخر  لیلحت  تیریدم و  هناماس  ینابیتشپ  رارقتسا و  بصن و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش تازیهجت  نیمات  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس   - جارعم نابایخ  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  فلا »  » یاهتکاپ یکیزیف  هئارا   :: سردآ سردآ

61022454 :: 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

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ارآرهش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  زاین  دروم  یرورس  هخسن  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 71.137.800.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rrk.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

SIEMSIEM  یتینما یتینما یاهامن   یاهامن دادخر   دادخر لیلحت   لیلحت وو   تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   رارقتسا   رارقتسا وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 55

یرورس یرورس هخسن   هخسن سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 66
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انیس یردنب  ییایرد و  تامدخ  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/28 هبنشراهچ  زور 

داصتقا یایند   :: عبنم تقوعبنم نایاپ  ات  هصقانم  دانسا  لاسرا  تلهم   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/11/8 هبنش  زور  یرادا 

6158644 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   فلا و ب 1401/11/12  یاه  تاکاپ  ییاشگزاب   - 1401/11/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 11 داهنشیپ ج 1401/11/19  تکاپ  11 و 

نایضاقتم هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ( OTOS  ) یتفن لانیمرت  تایلمع  تیریدم  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  هدایپ  یحارط ، لیلحت ، دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  دنشابیم  ربراک  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  رد  کیتامروفنا  هبتر  یهاوگ  یاراد  هک  طیارش  دجاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد  دحاو  لوا  هقبط  کالپ 38  مشش ، هچوک  شبن  یبونج   ، یدناگ نابایخ  نارهت  رد  عقاو  تکرش  یزکرم  رتفد   :: سردآ سردآ
یتسپدک 1517737766 هناخریبد ، لوا ، هقبط  هرامش 38  مشش  هچوک  شبن  یبونج  یدناگ  نابایخ  نارهت ،  ، یناشن

هرامش 18 مهدزیس  هچوک  یبونج ، یدناگ  نابایخ  نارهت  سردآ  هب  تکرش  یزکرم  رتفد 

:: نفلت :: Tender.spmco.coنفلت 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  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 14:45  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157113 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ریسم  رد 2  یرون  ربیف  ورکیم  تکادورکیم و  یریوصت  شیاپ  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  25/000/000/000 دروارب :

لایر  1/250/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش یاهدادرارق  روما  دحاو  نهموب -  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  یادتبا  نهموب -   :: سردآ سردآ

یلخاد 368  021-762230 :: نفلت :: www.sh-boumehen.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

(( OTOSOTOS  ) ) یتفن یتفن لانیمرت   لانیمرت تایلمع   تایلمع تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن شزومآ   شزومآ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط لیلحت ، ، لیلحت ناونع : : ناونع 77

یرون یرون ربیف   ربیف ورکیم   ورکیم وو   تکادورکیم   تکادورکیم یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88
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نیچراپ ماهم  یادهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

201/80 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم زورعبنم رثکادح 10  همانزور  یهگا  رشن  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زاین  دروم  ژراش  نیزوت و  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب  یم  هدنرب  هدهعرب  یهگا  رشن  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیچراپ  ماهم  یادهش  عیانص  نیچراپ  یصاصتخا  هداج  ییاباب  نابوتا  یاهتنا  نارهت   :: سردآ سردآ
نیچراپ ماهم  یادهش  عیانص  نیچراپ  یصاصتخا  هداج  تشدکاپ  زا  دعب  نارواخ  هداج  نارهت 

8-02135769047 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02136076132 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001119000075 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا راربا   :: عبنم تعاس 9عبنم ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157407 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر  شورف 200.000  یاهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 2.685.460.000 

:: سردآ سردآ

02141934 0 04131073227 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ژراش ژراش وو   نیزوت   نیزوت هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

DCSDCS متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

مود تبون  هدرپس  ذخا  اب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-0109049-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویارد دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.BAORCO.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

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

23-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیون زاریش   :: عبنم لصاعبنم لیوحت  تعاس 9 -  دانسا  یراذگراب   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
زور 1401/11/19 تعاس 12  داهنشیپ  تکاپ 

6157871 :: هرازه هرازه تعاس 9/30دکدک    - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه تظافح  متسیس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  الاک 2  لیوحت  تدم 

لایر نیمضت 2.126.743.498   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  نیطسلف  شبن خ  دنز  زاریش خ   :: سردآ سردآ
یاه 3 تسپ  روما  کالپ 1  یداش  هچوک  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  ریناشم  قرب  یسدنهم  تامدخ  تکرش 

1456 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویارد ویارد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

دیدجت یفیک -  یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/7  / :: م یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 5  هب   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158656 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 10   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناروگنا یور  برس و  یندعم  عمتجم  دنمشوه  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   808/830/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر 5 لقادح  تیحالص  یهاوگ 

:: سردآ سردآ

3-36526662-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

014-1401-072-002 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  پاچ  زا  سپ  زور  تفه   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص تفه   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص نویساموتا  لرتنک  متسیس  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  24/740/000/000 دروارب :

لایر   1/237/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  15 راک : یارجا  تدم 

ناریا تفن  یلم  تکرش  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir- www.nioc.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

عمتجم عمتجم دنمشوه   دنمشوه ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1313

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هچراپکی یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  مود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001010000089 :: یهگآ یهگآ هرامش   19هرامش تعاسات  - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157434 :: هرازه هرازه تعاس 9:30دکدک    - 1401/12/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هلحرم  دابارهم  یللملا  نیب  هاگدورف  هرامش 1  گنیکراپ  یاهلانیمرت 1 و 2 و  قیرح  ءافطا  نالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  تازیهجت  نیمأت  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  جارعم -  نابایخ  دابآرهم  هاگدورف  سردآ  فلا  یاهتکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

63148287 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

go.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/10/27  زا   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157534 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا هعبات  زکارم  ییاوه  هکبش  یریاد  یرادهگن و  تهج  ییاوه  لباک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09113703521 :: 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1515

ناتسا ناتسا هعبات   هعبات زکارم   زکارم ییاوه   ییاوه هکبش   هکبش یریاد   یریاد وو   یرادهگن   یرادهگن تهج   تهج ییاوه   ییاوه لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

هیامرس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  حالص  یذ  یاهتکرش  ییاسانش  یمومع و  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  کناب  یتخاس  ریز  رظن  دروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تامدخ تاکرادت و  هرادا  لوا  هقبط  هیامرس  کناب  کارا  نابایخ  شین  ینرق  دبهپس  نابایخ   :: سردآ سردآ

084245206-84245229 :: نفلت تیاس www.parsnamaddata.comنفلت ای   www.sbank.ir :: 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

یرون6157113 ربیف  ورکیم  تکادورکیم و  یریوصت  شیاپ  هژورپ  هحفص 9)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تایلمع6157391 ماجنا  تازیهجت و  نیمأت  هطوبرم -  سنسیال  هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسد  ود  دیرخ 
عیزوت قوف  یاهتسپ  تلوولیک  طوطخ 63  تظافح  یزاس  هنیهب 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما6157564 یاهامن  دادخر  لیلحت  تیریدم و  هناماس  ینابیتشپ  رارقتسا و  بصن و  تامدخ 
SIEM

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کناب کناب یتخاس   یتخاس ریز   ریز رظن   رظن دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095547000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157091 :: هرازه هرازه :: 1401/11/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوادج  گنس  گنر  دیرخ  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لوادج گنر  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,060,000,000 نیمضت :  غلبم 

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

هداز بیقن  مئاق ک ش  رظتنم  راولب  دزی   ، 8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم  دهشم  رهش  حطس  زیخ  هثداح  طاقن  یکیفارت  یسکوپا  یئزج و  ود  گنر  اب  یضرع  یشک  طخ  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 48.150.000.000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.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

لوادج لوادج گنس   گنس گنر   گنر دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

زیخ زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن یکیفارت   یکیفارت یسکوپا   یسکوپا وو   یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر اباب   یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6157403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 18,200,000,000  غلبم  تک  پات  هارمه  هب  یکیفارت  یئزج  ود  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.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

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

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6157554 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  8/950/000/000 دروارب :

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   447/500/000 نیمضت : 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/500/000 دیرخ : 

اهدادرارق روما  ناتسغاب  یرادرهش  یلصا  مود  هلال  نابایخ  جع )  ) رصعیلو راولب  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  ناتسغاب  رایرهش   :: سردآ سردآ

02165238006 :: 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

تکتک پات   پات هارمه   هارمه هبهب   یکیفارت   یکیفارت یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020

یکیفارت یکیفارت مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یرادرهش  یعامتجا  یگنهرف و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095014000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157562 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  رهش  رباعم  یاهولبات  یزاسزاب  تمرم و  بصن ، یسیونولبات ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  یعامتجا  یگنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامیپ  دانسا  حرش  هب  لاس 1401  دهشم  رهش  رباعم  یاهولبات  یزاسزاب  تمرم و  بصن ، یسیونولبات ، هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
30,988,011,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,549,400,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/02/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( هاگشناد انیس و  نبا  نابایخ  عطاقت   ) ارتکد هارراهچ  - دهشم  ، 9133683633 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

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

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093897000185 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات  خیرات 1401/10/21  زا   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رادیرخ  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157563 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14/30   - 1401/11/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار  یاهغارچ  ینابیتشپ  سیورس و  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 10/000/000/000  اب 

هدهع هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یدقن -  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  لایر  نیمضت 500/000/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب 

رایرهش یرادرهش  نمهب -  هنایاپ 22  بنج  زامن -  نادیم  رایرهش -   :: 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

رباعم رباعم یاهولبات   یاهولبات یزاسزاب   یزاسزاب وو   تمرم   تمرم بصن ، ، بصن یسیونولبات ، ، یسیونولبات ناونع : : ناونع 2222

ییامنهار ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سیورس   سیورس زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

دیدجت لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005547000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هلمج  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157569 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  30/570/746/000 دروارب : جدننس  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/528/537/300 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم یرادرهش  تسارح  دحاو  عماج  دجسم  یوربور  ینیمخ  ماما  نابایخ  جدننس -   :: سردآ سردآ

مان 88969737-85193768 تبث  رتفد  -02141934 :: 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

زاریش هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/11/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157763 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولبات یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 2424

ولبات ولبات یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

83/401/94 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

میسن  :: عبنم :: 1401/11/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158342 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتخاس  شیپ  تاعطق  اب  نیعبرا  یاهروحم  تیولوا  اب  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
..و ) لاد  ریت ؛  هلول ،  نکلاب ،  یسرجوین ،  لماش  ) 

هام  ارجا 12  تدم 
لایر دروارب 911.041.608.289 

یربارت هار و  هتشر  لایر -  نیمضت 24.220.832.165   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  مالیا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  مالیا   :: سردآ سردآ

08433362922 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

3341638 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عمتجم6158656 دنمشوه  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)نیمأت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( ..و ..و لاد   لاد ریت ؛  ؛  ریت هلول ،  ،  هلول نکلاب ،  ،  نکلاب یسرجوین ،  ،  یسرجوین لماش   لماش هتخاس   ( ( هتخاس شیپ   شیپ تاعطق   تاعطق اباب   ناتسا   ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 111 ھحفص 19 
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش زا  : تیاس زا  هصقانم  دانسا  تفایرد   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19 ات  هصقانم  دانسا  راشتنا 

تلاسر  :: عبنم تعاس 19عبنم ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157281 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/11/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسمارآ هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40101153 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریگناخ  یتایلمع  هقطنم  یریگ  هزادنا  زکرم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور تدم 10  هب  ناریگناخ ،  یتایلمع  هقطنم  سخرس ،  یوضر  ناسارخ  ناتسا  ماجنا  تدم  لحم و 

عیانص  هتشر  هبتر 5  لقادح  ای  تاعالطا  یروا  نف  تاطابترا و  هتشر  هبتر 5  لقادح  راک  ماجنا  تیحالص  همان  یهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همان 790.150.000  تنامض 

کالپ 19 سدنهم 6  شبن  سدنهم ،  نابایخ  داشرا  راولب  مایخ  راولب  دهشم  قرش -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: سردآ سردآ

05137047318 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا زکرم   زکرم هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 2828

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

لوا پاچ  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/11/6 هبنشجنپ  زور  تعاس 12  ات   1401/10/28

ناسارخ  :: عبنم خروم 1401/11/6عبنم هبنشجنپ  زور  تعاس 12  زا   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
زور تعاس 12  لیوحت  تلهم  خروم 1401/11/16 -  هبنشکی  زور  تعاس 12  تیاغل 

خروم 1401/11/16 هبنشکی 

6157396 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار  هبنشود  زور  خیرات 1401/11/17  رد   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  یلک  طیارش  تاصخشم و  اب  ار  ریز  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیلوا 12.910.830.000 دروآرب  هصقانم -  دانسا  رد  جردنم  لودج  حرش  هب  لباب  یرادرهش  تاعالطا  یروانف  تیریدم  دحاو  یریوصت  شیاپ  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  - 

یراک زور  الاک 7  لیوحت  تدم  لایر - 

لایر  هدرپس 650.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تمیق داهنشیپ  هگرب  هارمهه  هب  یزیراو  یلم  کناب  دزن  باسح 0105707039007  هب  غلبم  نیمه  هب  یزیراو  شیف 

:: سردآ سردآ

01135156225 :: نفلت :: http://www.babolcity.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1402/3/1عبنم رابتعا   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157902 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  تازیهجت  نیبرود و  ملق  دیرخ 8  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  زوریف  یوک  هب  هدیسرن  یدازآ  نابایخ  زیربت  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرون6157113 ربیف  ورکیم  تکادورکیم و  یریوصت  شیاپ  هژورپ  هحفص 9)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه6157871 تظافح  متسیس  تازیهجت  هحفص 9)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یرادرهش یرادرهش تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تیریدم   تیریدم دحاو   دحاو یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود ملق   ملق   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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 " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدزاب / دشابیم تباقر  زا  فذح  هلزنم  هب  روضح  مدع  / دشابیم یمازلا  دیدزاب  / تسویپ تسیل  قبط  نک  کنخ  رب ج  یزاس  مواقم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یدادرارق  راک  تعاس 11/ هبنش 1401/11/1 

1101001493000483 زاین :  هرامش 
دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هبترم 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل هب  / دوش هداد  عومجم  رد  تمیق  / دامنن یراذگ  تمیق  دیدزاب  رد  روضح  نودب  / دشابیم یدادرارق  راک  / ینامیلس یاقا   09127970125 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
برع دیرخ  سانشراک  / دوش هعجارم  تسویپ 

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیدزاب دیدزاب // دشابیم دشابیم تباقر   تباقر زازا   فذح   فذح هلزنم   هلزنم هبهب   روضح   روضح مدع   مدع // دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا دیدزاب   دیدزاب // تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نکنک   کنخ   کنخ جج   ربرب   یزاس   یزاس مواقم   مواقم ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یدادرارق   یدادرارق راک   راک //1 11 1 تعاس   تعاس   140 1/1 1/1140 1/1 1/1 هبنش   هبنش
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: 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   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ یاه  نومزآ  یرازگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000114 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تازج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84014-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخسن یهاگشیامزآ 20  تیفیک  نیمضت  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094293000025 زاین :  هرامش 

تشر ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  تیمها  دروم  تسویپ  لیاف  دراوم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 AFTA FHAN زوجم یاراد  تکرش 

دوش لاسرا  مزال  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش 

4188614975 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  رتفد  نامتخاس  راتسرپ -  نابایخ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325073-013  ، 33321488-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322057-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالنآ نیالنآ یاه   یاه نومزآ   نومزآ یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع 3232

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تیفیک   تیفیک نیمضت   نیمضت رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3333
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جرک ناتسرهش  قرش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.جرک قرش  تشادهب  زکرم  یراوسوردوخ  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091481000103 زاین :  هرامش 

جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

سیورس 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3144663511 یتسپ :  دک  جرک ،  قرش  تشادهب  زکرم  رمحا  لاله  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34462552-026  ، 34442477-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34453098-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.جرک .جرک قرش   قرش تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم یراوسوردوخ   یراوسوردوخ ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا زاین  دروم  تسویپ  تمدخ  تسیل و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003493 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگن ظاحل  هدوزفا  شزرا  تایلام 

دیریگب سامت  نایناخ  لآ  مناخ   it دحاو یلخاد 175  هرامش 05832228111  اب  رتشیب  تاحیضوت  لاوس و  نتشاد  تروص  رد 

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

32228111-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب هاگشیامزا   هاگشیامزا یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد لاصتا   لاصتا تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاصخشم  اب  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000879 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   APK SIEM یتراجت مان  تاعالطا  تینما  دادیور و  تیریدم  دربراک   All in one لدم  SIEM گنیروتینام متسیس  الاک :  مان 

ریوک نازادرپ  نما 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان   FG-1000F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوبدهاوخ رودقم  یراج  لاس  هام  نمهب  ات 25  سنج  لیوحت 

.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

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

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

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

All in oneAll in one لدم   لدم   S IEMSIEM  گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس لاوریاف -  -  لاوریاف ناونع : : ناونع 3636
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تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HIS هناماس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000238 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ - 

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

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 1 ،  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 14011027-03  :: یهگآ یهگآ هرامش   نمهبهرامش  4 هبنشهس ، ات  تعاس 00:00  ید 1401   27 هبنشهس ،  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00  1401

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16:00عبنم نمهب 1401   4 هبنشهس ،  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ERP سنسیال دیرخ  تمیق  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

500000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر 450,000,000 همانتنامض : غلبم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HISHIS هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

ERPERP  سنسیال سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6157935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153341 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزاس نما  تهج  اتفا  زکرم  یداهنشیپ  حرط  یزاس  هدایپ  رب  تراظن  هرواشم و  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/28 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس نما   نما تهج   تهج اتفا   اتفا زکرم   زکرم یداهنشیپ   یداهنشیپ حرط   حرط یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ربرب   تراظن   تراظن وو   هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 3939
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

1101095158000100 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یدنب هتسب  دقاف  زکارم  تهج  یتینما  یاهدادخر  تیریدم  یرازفا  تخسو  یرازفا  مرن  عماج  لح  هار  SOC ناونع  d-soc بو تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

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

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 111 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7h79nvsmggpzr?user=37505&ntc=6158024
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6158024?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادهاز قرب  یورین  دیلوت  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 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  طیارش و  قبط  کیتامروفنا  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000203 زاین :  هرامش 

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

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

رهم و زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  تسویپ  تیلاعف  حرش  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  تمدخ ، ماجنا  زوجم  تیحالص و  یهاوگ  هارمه  هب  روکذم  مرف  ءاضما 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش وو   طیارش   طیارش قبط   قبط کیتامروفنا   کیتامروفنا متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4141

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رغت هنوگچیه  نودب  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001554000069 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  اب  قباطمو  اهتمیق  زیر  هارمه  هب  دوش  لاسرا  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسیل  قبط  - 

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

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک  حرش 
 palyout متسیس

 CG متسیس

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22162381-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CGCG متسیس   متسیس  -  - palyoutpalyout متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4242

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 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاصخشم  اب  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000881 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   APK SIEM یتراجت مان  تاعالطا  تینما  دادیور و  تیریدم  دربراک   All in one لدم  SIEM گنیروتینام متسیس  الاک :  مان 

ریوک نازادرپ  نما 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان   FG-1000F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوبدهاوخ رودقم  یراج  لاس  هام  نمهب  ات 25  سنج  لیوحت 

.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

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

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

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

All in oneAll in one لدم   لدم   S IEMSIEM  گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس لاوریاف -  -  لاوریاف ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یاه  نامتخاس  قیرح  نالعا  متسیس  و  ( BMS  ) دنمشوه تیریدم  متسیس  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ، تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریناوت

1101001007000133 زاین :  هرامش 
( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت تمیق ) لودج   ) هس تسویپ  تمیق و  همان  دهعت  هدیسر و  زاجم  اضما  نابحاص  اضما  رهم و  هب  تسیاب  یم  تسویپ  یاه  لیاف  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگراب  مالعتسا ) طیارش  دنب 6  ) یتساوخرد تادنتسم  ریاس  هارمهب  لیمکت و  هدنهد  داهنشیپ 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938487-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهاه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس وو   ( ( BMSBMS  ) ) دنمشوه دنمشوه تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4444

یرون یرون جرب   جرب هیاپ   هیاپ یکیفارت -  -  یکیفارت گنر   گنر امن -  -  امن ریسم   ریسم ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات لاتیجید -  -  لاتیجید امنهار   امنهار غارچ   غارچ لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد  ) ) یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع ناونع : : ناونع
(( یپوکسلت یپوکسلت
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.تسویپ تسیل  قبط  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000241 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راک مات  شزادرپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TKP-300 لدم لاتیجید  امنهار  غارچ  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

امنهار ددرت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هارراهچ  دربراک   LED پمال عون   TR-3 لدم هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
یزکرم نازاس  نیژد  هدننک  هضرع  عجرم   50x14 cm زیاس امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

داز یفطل  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح دیفس  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 20 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ایرآ رهم  طوبه  هدننک  هضرع  عجرم  امه  یتراجت  مان  امه 9000  لدم  ینهآ  سنج  یپوکسلت  یرون  جرب  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   60x60 cm زیاس  m 3 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

عبرمرتم 10 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

دورد ساپس.دوش و  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

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

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایناد هوکداوس و  تلوولیک  یاه 230 هاگتسیا  نویساموتا  متسیس  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000347 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

مجح 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یمیهف  سدنهم  یلخاد 3537  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نمهب 1401 حبص 4  تعاس 11  تگاپ  شیاشگ 

 : 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لایناد لایناد وو   هوکداوس   هوکداوس تلوولیک   تلوولیک 230230 یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 4646
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یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم ییامیپاوه  یریگتخوس  هقطنم و  داتس  ؛ شوخیب دیهش  رابنا  : کینورتکلا تظافح  یاه  متسیس  تاریمعت  تشادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سدقم

1101091781000385 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/09 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگدامآ نالعا  ، سردآ هارمه و  تباث و  نفلت  جرد  اب  داتس  هناماس  قیرط  زا  افرص  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  تسویپ  لیاف  قیقد  هعلاطم  نمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دمآ دهاوخ  لمعب  توعد  کرادم  تفایرد  تهج  ؛  هناماس رد  هدش  جرد  نفلت  سردآ و  قفو  اهنآ  زا  ات  هدومن 

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم دهشم ییامیپاوه   ییامیپاوه یریگتخوس   یریگتخوس وو   هقطنم   هقطنم داتس   داتس ؛؛ شوخیب شوخیب دیهش   دیهش رابنا   رابنا :: کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع
سدقم سدقم
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ناگداش ینامرد  زکرم   :: 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 00 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ یولبات  یرطاب و  درب و  ندرک  کچ  ، تست لماش   K11080m2 سکیرتام لدم  قیرح  ءافطا  متسیس  ندرک  کچ  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهروسنس قیرح و  مالعا 

سامت 09162564200
1101091731000046 زاین :  هرامش 

ناگداش ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 56 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

ناگداش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قیرح و مالعا  دوخ  یولبات  یرطاب و  درب و  ندرک  کچ  ، تست لماش   K11080m2 سکیرتام لدم  قیرح  ءافطا  متسیس  ندرک  کچ  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  اهروسنس ،

6431797919 یتسپ :  دک  مانمگ ،  یادهش  رازم  بنج  یبرغ  رنهاب  هلال خ  هار  راهچ  ناگداش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53725133-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53725133-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/10/19هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم یلام 1401/11/2عبنم داهنشیپ  ینف 1401/10/24  داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LOCAL CONTROL STATION 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ندرک   ندرک کچکچ   وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4848

LOCAL CONTROL STATIONLOCAL CONTROL STATION ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح   - O-RING FOR COMBUSTION CHAMBER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001536 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک -  -  هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح  -  - O-RING FOR COMBUSTION CHAMBERO-RING FOR COMBUSTION CHAMBER ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   SCHARCK قیرح ءافطا  لرتنک  متسیس  لگناد  رازفا و  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000352 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
متسیس دامن  شتآ  هدننک  هضرع  عجرم   DMTECH یتراجت مان   FP9000E لدم کیتاموتا  قیرح  ءافطا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 2 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   SCHARCKSCHARCK  قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس لگناد   لگناد وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 111 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jm4uwjav8ubuw?user=37505&ntc=6157143
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6157143?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهش نیرز  نینموملا  ریما  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  ، یحارط لیبق  زا  تامادقا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093099000014 زاین :  هرامش 

رهش نیرز  نینموملا  ریما  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  رب  یزادنا  هار  ارجا و  ، یناشن شتآ  نامزاس  زا  زوجم  ذخا   ، هشقن هیهت  متسیس و  یحارط  لیبق  زا  تامادقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هجوت  هصقانم  رد  تکرش  هنوگره  زا  لبق  هدش  تسویپ  کرادم  هب  .ددرگ  لصاح  سامت  یربکا   09132388129: هرامش اب  هعومجم  زا  دیدزاب  یگنهامه و 

8471846937 یتسپ :  دک  تعنص ،  نابایخ  رنهاب -  راولب  رهش -  نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52274857-031  ، 52270014-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52238475-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  هبعش  یعامتجا  نیمات  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورفزا سپ  تامدخ  تدم  جرد  لاسکی  یتناراگ  لقادحارجااههاگتسد  نیمات  ، لسوریآ افطا  مالعا  متسیس.هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سویپ یاه  لیاف  تایلام  همیب  تامالعتساردالاکدنرب  جرد 

1101090276000005 زاین :  هرامش 
روباشین هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  یژرنا  رایمه  ءافطا  هدنزاس  عجرم  یژرنارایمه  یتراجت  مان   S30.HE 30041 لدم یناشن  شتآ  لسوریآ  راکدوخ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
یژرنا رایمه  ءافطا  هدننک  هضرع  عجرم 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9316783663 یتسپ :  دک  یروهمج 2 و 4 ،  نیب  یمالسا -  یروهمج  راولب  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42252310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42252321-051 :: 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

یتسد یتسد قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا ،، یحارط یحارط لیبق   لیبق زازا   تامادقا   تامادقا هیلک   هیلک ناونع : : ناونع 5252

یناشن یناشن شتآ   شتآ لسوریآ   لسوریآ راکدوخ   راکدوخ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن یتظافح و  هناماس  یروانف و  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003925000036 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دندرگ هئارا  تسویپ  لوادج  قبط  تسیاب  یم  تامدخ  هدوب و  هناماس  رد  تکرش  تهج  افرص  هدش  تبث  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714617161 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسا  بعش  هرادا  نمهب  یهار 22 هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38100194-083  ، 38100184-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38100185-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتا تاموزلم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001237000034 زاین :  هرامش 

نامرک نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ دانسا  حرش  ساسارب  - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
هقلح تفجددع   45 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دانسا  حرش  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617969999 یتسپ :  دک  نامرک ،  نهآ  هار  لک  هرادا  سراف - جیلخ  راولب  نارهت - هداج  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31214295-034  ، 31214206-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32153530-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و قرب   قرب هلول   هلول  / / ولبات ولبات // دود دود روسنس   روسنس // یمشچ یمشچ  / / سکاب سکاب // لنپ لنپ چپچپ   // هکبش هکبش لباک   لباک // دنلگ دنلگ // نیبرود نیبرود هیاپ   هیاپ // یسکلف یسکلف // کرکر نفنف   // بسچ بسچ  / / زویف زویف ناونع : : ناونع 5454

یناشنشتا یناشنشتا تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ اضاقت  تامازلا  طیارش و  *4101201376 یاضاقت - مهد هاگشیالاپ   * GAS DETECTOR PUMP DRAGER: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101097684000453 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هرانک لحاس  دیلوت  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SST یتراجت مان   GAS DETECTOR لدم زاگ  تشن  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

07731466275*09125839698 نفلت : 

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

31466275-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

متسیس6157340 و  ( BMS  ) دنمشوه تیریدم  متسیس  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ، تامدخ  ماجنا 
اه نامتخاس  قیرح  نالعا 

هحفص 32) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هقطنم و6158051 داتس  ؛ شوخیب دیهش  رابنا  : کینورتکلا تظافح  یاه  متسیس  تاریمعت  تشادهگن و 
سدقم دهشم  ییامیپاوه  یریگتخوس 

هحفص 32) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6158141 ءافطا  متسیس  ندرک  کچ  هحفص 32)ریمعت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاگ زاگ تشن   تشن مالعا   مالعا روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط  ) چوس هداتسیا - کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001333000257 زاین :  هرامش 

ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زلف هدننک  هضرع  عجرم   iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TRB-1027 لدم  cm 131 عافترا  60x100 cm داعبا  BASE تینوی هداتسیا 27  کر  الاک :  مان 

داپ کینورتکلا  زلف  هدنزاس  عجرم  داپ  کینورتکلا 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه  زیربت - نها  هار  هاگتسیا  رابنا  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یموب  دیاب  هدننک  نیمات   - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب   - هطوبرم سانشراک 

5197615393 یتسپ :  دک  زیربت ،  نهآ  هار  هاگتسیا   - نهآ هار  نادیم  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34441666-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444478-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل   ) مق هاگشناد  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000159 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نادیپس جاوما  تالاصتا  ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم   FC-FC لدم یرون  ربیف  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل   ) مق هاگشناد  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716146611 یتسپ :  دک  مق ،  هاگشناد  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32103236-025  ، 32103000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854326-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط )) چوس چوس هداتسیا - - هداتسیا کرکر   ناونع : : ناونع 5757

 ( ( دیئامرف دیئامرف هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف افطل   افطل  ) ) مقمق هاگشناد   هاگشناد تهج   تهج هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم   KVM چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000885 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
KVM چوس الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Core جیوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000177 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
CiscoC 3850 24Port لدم - 

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

1401/11/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصنیا ریع  رد  دوش  یرازگراب  تسویپ و  روتکاف  شیپ  یراکزور -  تاعالطا 14 یروانف  دیئات  زادعب  هیوست  جلخ -  رصان  یگنهامه 9121543924  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوشیمن هداد  رثا  بیترت 

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CoreCore جیوس   جیوس ناونع : : ناونع 6060
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SWitch cisco WS-C2960G-24TC-L دشابن ) یریمعت  دشاب و  لصا  الاک  هاگتسد ( دادعت 10  هکبش  چیئ  وس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000730 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورفاب لمح  هنیزهدشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  زاین و  یلک  حرش  هب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابعش  09176254014 ینف تاعالطا  تساروتکاف  لصاوالاک  تفایرد  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 تسا  هژیو  هقطنم  یزکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم  تسا 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SWitch SWitch c isco c isco WS-C2960G-24TC-LWS-C2960G-24TC-L دشابن ) ) دشابن یریمعت   یریمعت وو   دشاب   دشاب لصا   لصا الاک   الاک )) هاگتسد   هاگتسد   1010 دادعت   دادعت هکبش   هکبش چیئ   چیئ وسوس   ناونع : : ناونع 6161
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سراف ناتسا  تسپ  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 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتور مدوم و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001067000433 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAINET هدنزاس عجرم   TAINET یتراجت مان   G.SHDSL GNTU-764-102 لدم هنایار  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 

موس جوم  تاطابترا  رکتبم 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
قرش هناماس  راهب  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   2011L لدم هنایار  هکبش  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگ  تمیق  هب  مادقا  تسویپ  طیارش  ساسا  رب  افطل  تسا  هدیدرگ  یراذگراب  تسویپ  لیاف  رد  الاک  دیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناتسا  یموب  هدنشورف  اب  دیرخ  تیولوا  دشاب - یم  هباشم  اهدک  ناریا  زا  یضعب 

7155615555 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  تسپ ، نابایخ  سردم ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37250001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250002-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتور رتور وو   مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط  سلریاوویدار )  شیدو  سلریاو  ویدار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000335 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هسراپ کینورتکلا  هظحل  للملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   EurAsia Tek یتراجت مان   SD-120SMC لدم یا  هراوهام  یتارباخم  متسیس  شید  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

یتسیاب ناگدنشورف  دشاب  یم  تسویپ  مرف  دیرخ  یانبمو  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دکناریازاو  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم در  یلامداهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دنیامنزاین  تسویپ  ار  یداهنشیپ  یالاک  هدش  رکذ  کرادم  ینف  تاصخشم 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مولع هاگشناد  هب  هتسباو  هوکزوریف  هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاوویدار سلریاوویدار شیدو   شیدو سلریاو   سلریاو ویدار   ویدار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

mini pcmini pc هارمه   هارمه هنایار   هنایار  -  - internal SSDinternal SSD  هنایار هنایار کسید   کسید دراه   دراه تنیالک -  -  تنیالک نیت   نیت ددع   ددع   33 ناونع : : ناونع 6464
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تنیالک نیت  ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینف تاصخشم   Thin client Hatron

HDMI تروپ یاراد 
CPU CORI3 8 لسن

RAM 8GB
SSD256 دراه

 - 6WD RED –Western Digital دراه ددع   2
1101095494000004 زاین :  هرامش 

هوکزوریف ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناویات  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   WDS250G2B0A لدم  GB 250 تیفرظ  internal SSD هنایار کسید  دراه  الاک :  مان 

کشونا تعنص  ایک  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس
ددع 2 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   Cubi/Mini PC Cubi/8GB Up to 16GB/120GB SSD/IntelHD Graphic لدم  mini pc هارمه هنایار  الاک :  مان 

سیرتام تراجت  هعسوت و 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
هوک زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3981759131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد   - لامش هداج  - هوکزوریف هوک ،  زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76448300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76400761-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( امجن هژورپ   ) ناتسا حطس  رد   Ftth یرونربیف تهج  رچنرت  یارجا  تاموزلم و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FtthFtth یرونربیف   یرونربیف تهج   تهج رچنرت   رچنرت یارجا   یارجا وو   تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565
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سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ICTF-FO-1B2-01/60 دک  :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/11/03هرامش ات  تاکاپ  لیوحت   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fa.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتورکیم  RF رپمج یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
یکیتسالپ  شکور  اب  یتناس  یزلف 20  پریات  - 

.دشاب هتشاد  ار  هطوبرم  زوجم   C5C لدم  MIMOSA ویدار - 
RJ45 روتکناک - 

لصا  UBNT کرام احیجرت  یکشم  ( OUTDOOR) CAT6 لباک - 
HP5532N DELTA LINK نتنآ - 

یرتم  CAT6 ( 1  ) دروک چپ  -

.دشابیم هدنشورف  هدهعب  ینوناق  تاروسک  هیلکو  لمح  هنیزه  دشابیم و  سراف  هقطنم  تارباخم  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرب  ربتعم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  مان  تبث  همانیهاوگ  هئارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  غلبم 

:: سردآ سردآ

یمخفا 36289070 : هدنریگ مالعتسا   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

071362112070 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتشاد هتشاد ارار   هطوبرم   هطوبرم زوجم   زوجم   C5CC5C  لدم لدم   MIMOSAMIMOSA  ویدار ویدار یکیتسالپ   - - یکیتسالپ شکور   شکور اباب   یتناس   یتناس   2020 یزلف   یزلف پریات   پریات کیتورکیم -  -  کیتورکیم   RFRF  رپمج رپمج ناونع : : - - ناونع
...و ...و   RJ45RJ45 روتکناک   روتکناک .دشاب -  -  .دشاب
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س)  ) ارهزلا 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 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000126 زاین :  هرامش 

ارهزلا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  هب  یلصا  تاصخشم 

دوش ماجنا  الاک  لیوحت  زا  دعب  دقن و  تروصب  تخادرپ 

1993893973 یتسپ :  دک  کنو ،  هد  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88058931-021  ، 88044051-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88035187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6767
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  حرش  اب  قباطم  ًاقیقد   HUAWEI S5720-28X-SI-DC چیئوس ددع   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003146 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  داهنشیپ  هئارا ی  هب  زاجم  تفن   AVL رد جردنم  هدننک  نیمات  یاه  تکرش  ًافرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  گربرس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

سامت 02161630444 هرامش 

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

30368-616  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 6868
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ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط   PCM30 هاگتسد دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000336 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلا حور  هدننک  هضرع  عجرم  کیرتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   FETECH یتراجت مان   FAT-50E لدم یتارباخم  تروپ  هکبش 4  لدبم  الاک :  مان 
ییالع

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک لماک  ینف  تاصخشم  یتسیاب  ناگدنشورف   . هدیدرگ هدافتسا  هباشم  دکناریازاو  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.درادن یضارتعا  هنوگچیه  قح  هدنشورفو  ددرگیم  در  هدنشورف  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دنیامن  زاین  تسویپار  یداهنشیپ 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط   PCM30PCM30 هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

 - - ییوردوخ ییوردوخ میس   میس یبیب   یزیر   یزیر همانرب   همانرب   T03-00 1 18 -060 1T03-00 1 18 -060 1 لباک   لباک  -  - CPUCPU  لوژام لوژام یکیرتکلا - - یکیرتکلا هلر   هلر  - - لاتیجید لاتیجید امد   امد رلرتنک   رلرتنک یکینورتکلا - - یکینورتکلا درب   درب ناونع : : ناونع
RS485RS485 لدبم   لدبم ریوصت -  -  ریوصت وو   ادص   ادص لانگیس   لانگیس هدننکادج   هدننکادج هاگتسد   هاگتسد
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تسویپ طیارش  قبط  یراذگراب  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  امد / هدننک  لرتنک  / omron digital temperature controllers تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005962 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  هلوزیا  تروص  هب  رامش  روحم  کالب و  یاهیجورخ  کبدیف  اهیدورو و  طابترا  دربراک   INPUT2-3- 902803504 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناراهم  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ناراهم  یسدنهم 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هدنراک الاک  ایکراک  هدننک  هضرع  عجرم   PIXSYS هدنزاس عجرم   ATR244-12ABC لدم لاتیجید  امد  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نارتسگ رهپس  یناگرزاب  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   OMRON هدنزاس عجرم   OMRON یتراجت مان   G4A-1A-E لدم یکیرتکلا  هلر  الاک :  مان 

دنورا
ددع 4 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
بسک و ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   UNIT CPU-1 لدم  PLC عون  CPU لوژام الاک :  مان 

ماس راک 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
اه هداد  ناکسا  هدننک  هضرع  عجرم  دنلزوین  هدنزاس  روشک   TAIT هدنزاس عجرم  ییوردوخ  میس  یب  یزیر  همانرب   T03-00118-0601 لباک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

راملت  TLM - 80 ریوصت ادص و  لانگیس  هدننکادج  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زراب نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   IME هدنزاس عجرم   IME یتراجت مان   IF96001 لدم  RS485 لدبم الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زراب نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   IME هدنزاس عجرم   IME یتراجت مان   IF96004 لدم  analogue output لدبم الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   QUINTUM یتراجت مان   50Pin Telco to 50 Pin Telco Cable لدم  m 2 لوط رس  ود  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زراب نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   IME هدنزاس عجرم   IME یتراجت مان   IF96003 لدم  PULSE output لدبم الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه 

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

83768073-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  / دشاب یم  هباشمدک  ناریا  / ددع 5 دادعت هب  رلرتنک  یکدی  تاعطق  ملق   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  تسویپ  قباطمازجم  تروص  هب  یلامو  ینفداهنشیپ  / دشاب

1101092179001634 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زبس مولع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  مولع  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SG 3060 لدم هکبش  تحت  یکیفارگ  رگشزادرپ  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
هکبش تعنص و  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   SANGOMA یتراجت مان   Pri E1 CARD FSX-16PORT هب لاتیجید  لانگیس  لدبم  الاک :  مان 

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

یمداخ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   KX-TDA 6181 لدم لارتناس  هاگتسد  یطخ  گولانآ 16  یرهش  طخ  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   ADVANTECH یتراجت مان   PCI-1718-AE لدم یتعنص  هنایار  دربراک  لاتیجید  هب  گولانآ  تراک  الاک :  مان 

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

فاریس یتعنص  تراهم  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   ETELM هدنزاس عجرم   ETELM یتراجت مان   ALIM 48VDC لدم ارتت  ییویدار  متسیس  رواپ  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

اه و تسویپ  / دشاب یم  هصقانم  رد  تکرش  مدع  هلزنم  هب  یلام  ینفداهنشسپ و  هئارا  مدع  / دوش هعلاطم  تسویپ  رد  هصقانم  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح 53182530-061 میرم  : سانشراک هرامش  دوش / هعلاطم  هصقانم  رد  تکرش  طیارش 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رلرتنک رلرتنک یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ملق   ملق   55 ناونع : : ناونع 7171
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( برغ  ) ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ 3.804.343.668 غلبم  لاس 1401 و  یاهب  تسرهف  اب  دابآدومحم  قرب  روما  هقورسم  هکبش  میمرت  تهج  راکنامیپ  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر

1101005349000093 زاین :  هرامش 
برغ ناردنزام  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
روما 1 دادعت : 

1402/10/28 زاین :  خیرات 
دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهنآ یرازگراب  و  راک ) مجح  امرفراک و  طیارش   ) تسویپ کرادم  یکینورتکلا  اضما  رهم و  هدننک و  تکرش  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  ندرکرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  طیارش  ریاس  .دشاب 3 - یم  یمازلا  راکنامیپ  تیحالص  ینمیا و  تیحالص  یرازگراب  .تسا 2 - یمازلا 

4651739948 یتسپ :  دک  ورین ،  نابایخ  شبن  - نایریخ دیهش  راولب  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52140254-011  ، 52140255-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52140256-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3.804.343.6683.804.343.668 هیاپ   هیاپ غلبم   غلبم وو     140 1140 1 لاس   لاس یاهب   یاهب تسرهف   تسرهف اباب   دابآدومحم   دابآدومحم قرب   قرب روما   روما هقورسم   هقورسم هکبش   هکبش میمرت   میمرت تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع
لایر لایر

7272
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   CISCO SFP-10G-LR لوژام ددع  دیرخ 90  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002317 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455883 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ره تهج  * تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  تسیمازلا .  تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و  هئارا  .تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح  سامت  یداهریپ  یاقآ  اب 88115400  لاوس  هنوگ 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  مرهج  ناتسرهش  همیب  هرادا  هکبش  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001243000023 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7133914397 یتسپ :  دک  یلامش ،  لاصو  نابایخ   یادتبا  هفوکش ، مامح  هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324629-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324629-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   CISCO SFP- 10G-LRCISCO SFP- 10G-LR لوژام   لوژام ددع   ددع   9090 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط مرهج   مرهج ناتسرهش   ناتسرهش همیب   همیب هرادا   هرادا هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 7474
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناریا رایس  تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tamin.mci.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزاس هریخذ  عبانم  رتور و  چیئوس ، رورس ،  ) تازیهجت ناگدننکنیمات  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02181712586 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tamin@mci.irسکف 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

هب6157132 روضح  مدع  / دشابیم یمازلا  دیدزاب  / تسویپ تسیل  قبط  نک  کنخ  رب ج  یزاس  مواقم 
دشابیم یدادرارق  راک  تعاس 11/ هبنش 1401/11/1  دیدزاب  / دشابیم تباقر  زا  فذح  هلزنم 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6157696All in one لدم  SIEM گنیروتینام متسیس  هحفص 22)لاوریاف -  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس6157935 نما  تهج  اتفا  زکرم  یداهنشیپ  حرط  یزاس  هدایپ  رب  تراظن  هحفص 22)هرواشم و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تامدخ6158091 حرش  طیارش و  قبط  کیتامروفنا  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  ماجنا 
تسویپ

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بصن6158137 هارمه  هب  شفنب  تیابارت  دراه 4  تروپ و  تشه  چوس  نوتیارب و  هحفص 68)نیبورد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سکاب6158308 / لنپ چپ  / هکبش لباک  / دنلگ / نیبرود هیاپ  / یسکلف / کر نف  / بسچ  / زویف
...و قرب  هلول   / ولبات / دود روسنس  / یمشچ /

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6158405All in one لدم  SIEM گنیروتینام متسیس  هحفص 22)لاوریاف -  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( یزاس یزاس هریخذ   هریخذ عبانم   عبانم وو   رتور   رتور چیئوس ، ، چیئوس رورس ، ، رورس  ) ) تازیهجت تازیهجت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 7575

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشم  قباطم  ) اههار ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج  یتلافسآ  هاکتعرس  یارجا  هیهت و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101001423000215 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  هداز  فرشا  سدنهم  مناخ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیزیف یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یتلافسآ   یتلافسآ هاکتعرس   هاکتعرس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 7676

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم ) هزوریف روباشین و  یاهناتسرهش  رد  لیردراگ  بصن  هیهت و  )و  امرفراک یلیوحت  حلاصم  اب   ) لیردراگ بصن  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  تاصخشم 

1101001423000216 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم قباطم )) هزوریف هزوریف وو   روباشین   روباشین یاهناتسرهش   یاهناتسرهش ردرد   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   (( امرفراک امرفراک یلیوحت   یلیوحت حلاصم   حلاصم اباب    ) ) لیردراگ لیردراگ بصن   بصن مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم

7777

هکشب هکشب دنب   دنب هار   هار ثلثم -  -  ثلثم ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات یایا -  -  هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ نتب -  -  نتب بسچ   بسچ نزنز -  -  کمشچ   کمشچ ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ یگدننار (  (  یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع ناونع : : ناونع
 ..(  ..( وو یکیفارت   یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا

7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اهولبات زاین  دروم  تالاصتا  هارمهب  تسویپ  تسیل  قبط  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000242 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412000502   75x35 cm داعبا هناخ  ود  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نادنکوج یبجر  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   ARRI یتراجت مان   cm 35 زیاس درادناتسا  رطخ  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   AT-WE14 لدم  80x80 cm زیاس یعبرم  لکش  هفرطود  ریسم  لرتنک  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

اتکی تیزوپماک  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   MEGATITE یتراجت مان   kg 1 یطوق هتسب 2   S یئزج ود  یسکوپا  نتب  بسچ  الاک :  مان 
هتسب 150 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  ود  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

اناد قفش  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   40x45 cm زیاس طایتحا  گنربش  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ناهفصا شیدنا  کین  یسدنهم   in 2 رطق  m 3 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ناهاپس ورملاس   cm 60 زمرق یا  هریاد  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  نلیتا  یلپ  سنج   450x600x1050 mm زیاس یکیفارت  ینمیا و  هکشب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   AT-WE13 لدم  80x80 cm زیاس یعبرم  لکش  هفرطکی  ریسم  لرتنک  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

دورد ساپس.دوش و  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

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

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 111 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c4psu3fp2tlj2?user=37505&ntc=6157749
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6157749?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم گرب  داد و 5  رارق  ساسا  رب  ـنـی  فد یا ــ  هغیت  ییوردوخ )  تادیدهت  یراحتنا (  دض  دنب  هار  هاگتسد  کی  ـد  یر خـ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . یتسویپ رادیرخ  طیارش  گرب  کی  ینف و 

1201001413000012 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رادیرخ طیارش  گرب  کی  ینف و  تاصخشم  گرب  داد و 5  رارق  ساسا  رب  ـنـی  فد یا ــ  هغیت  ییوردوخ )  تادیدهت  یراحتنا (  دض  دنب  هار  هاگتسد  کی  ـد  یر خـ - 
 . یتسویپ

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گرب کی  ینف و  تاصخشم  گرب  داد و 5  رارق  ساسا  رب  ـنـی  فد یا ــ  هغیت  ییوردوخ )  تادیدهت  یراحتنا (  دض  دنب  هار  هاگتسد  کی  ـد  یر :: خـ یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . یتسویپ رادیرخ  طیارش 

6715513165 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  هاگدورف  ، یروشک دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4326611-083  ، 34326611-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34329999-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تاصخشم گرب   گرب   55 وو   داد   داد رارق   رارق ساسا   ساسا ربرب   یی   ــ نن ــ فدفد یایا ــ  ــ  هغیت   هغیت ییوردوخ )  )  ییوردوخ تادیدهت   تادیدهت یراحتنا (  (  یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار هاگتسد   هاگتسد کیکی   دد   ــ یریر خخــ ناونع : : ناونع
 . . یتسویپ یتسویپ رادیرخ   رادیرخ طیارش   طیارش گرب   گرب کیکی   وو   ینف   ینف

7979

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ماود نورکیم  ییزجود 1500 گنر   /// اهولبات زاین  دروم  تالاصتا  هارمهب  تسویپ  تسیل  قبط  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام 36

1101094840000243 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

داز یفطل  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح دیفس  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 20 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   60x60 cm زیاس  m 3 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ایرآ رهم  طوبه  هدننک  هضرع  عجرم  امه  یتراجت  مان  امه 9000  لدم  ینهآ  سنج  یپوکسلت  یرون  جرب  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
یزکرم نازاس  نیژد  هدننک  هضرع  عجرم   50x14 cm زیاس امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

راک مات  شزادرپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TKP-300 لدم لاتیجید  امنهار  غارچ  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
امنهار ددرت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هارراهچ  دربراک   LED پمال عون   TR-3 لدم هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 
عبرمرتم 10 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

دورد ساپس.دوش و  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

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

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  کالپ  لور  چیپ و  یفقس T و  زیوآ  تسب  هتمرس -  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000718 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
نارهت هدننک  هضرع  عجرم  زتنیس  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   mm 200 زیاس  E5211-6L دک یدپوترا  یولاه  چیپ  دیونلگ و  یارب  اکوپیا  هتمرس  الاک :  مان 

کاکرا
ددع 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  زا  سپ  دیرخ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ییاجباجو  لمح  هنیزه  دشابیم -  یراذگ  تمیق  تهج  افرص " تسا و  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  فذح  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تسیمازلا - روتکافشیپ  لاسرا  دریذپیم -  تروص  کناب  نیا  سانشراک 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: 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 لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط کالپ   کالپ لور   لور وو   چیپ   چیپ وو     TT یفقس   یفقس زیوآ   زیوآ تسب   تسب هتمرس -  -  هتمرس 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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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرجاج - هدادنا یهار  هس  روحم  یزلف ) ظافح  بصن  ییانشور و  یارجا   ) هداویر رهش  هیشاح  یزاس  نمیا  مالعتسادیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000217 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

امن6157588 ریسم  ییامنهار  ولبات  لاتیجید -  امنهار  غارچ  لرتنک  هاگتسد   ) یگدننار ییامنهار و  مئالع 
( یپوکسلت یرون  جرب  هیاپ  یکیفارت -  گنر  - 

هحفص 32) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

مرجاج مرجاج -- هدادنا هدادنا یهار   یهار هسهس   روحم   روحم یزلف ) ) یزلف ظافح   ظافح بصن   بصن وو   ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا  ) ) هداویر هداویر رهش   رهش هیشاح   هیشاح یزاس   یزاس نمیا   نمیا مالعتسادیدجت   مالعتسادیدجت ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  ( تسوپ تاصخشم  قبط  سابعردنب ( هاگدورف  یرتم  یتسیرورتدض 4  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000094 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   BOLLARD PAINTED لدم یکیرتکلا  تباث  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632388015 و07632386000  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تسویپ  تاصخشم  تیاعر  اب  روتکاف  شیپ 

سابعردنب هاگدورف  ارجا  لحم 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: 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

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا (( تسوپ تسوپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سابعردنب ( ( سابعردنب هاگدورف   هاگدورف یرتم   یرتم   44 یتسیرورتدض   یتسیرورتدض دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  ( تسوپ تاصخشم  قبط  هگنلردنب ( هاگدورف  یرتم  یتسیرورتدض 4  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000095 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و  یتراجت  مان   PANA 31 لدم کیناکمورتکلا  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632388015 و07632386000 و07632388800 اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تسویپ  تاصخشم  تیاعر  اب  روتکاف  شیپ 

هگنلردنب هاگدورف  ارجا  لحم 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: 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

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا (( تسوپ تسوپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هگنلردنب ( ( هگنلردنب هاگدورف   هاگدورف یرتم   یرتم   44 یتسیرورتدض   یتسیرورتدض دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگدورف لرتنک ) سسکا  ) ددرت لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004800000037 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  مینست  یتراجت  مان   GRS10-S لدم یا  هزاورد  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  ارجا  یزادنا و  هار  بصن ، لمح ، هنیزه  .تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ینابش  هرامش 09155201995  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد.دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  انمض  .دشابیم  دنجریب  هاگدورف  لیوحت  لحم 

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313725-056 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رب6158035 ـنـی  فد یا ــ  هغیت  ییوردوخ )  تادیدهت  یراحتنا (  دض  دنب  هار  هاگتسد  کی  ـد  یر خـ
 . یتسویپ رادیرخ  طیارش  گرب  کی  ینف و  تاصخشم  گرب  داد و 5  رارق  ساسا 

هحفص 58) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگدورف هاگدورف لرتنک ) ) لرتنک سسکا   سسکا )) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 52) نیدوا نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000414 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 52 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قباطم  یمشچ  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000717 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
ایک ینیسح  لاون  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   PARADOX یتراجت مان  هتسب  رادم  نیبرود   DG-85 لدم تکرح  روسنس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب روتکاف  شیپ  هناماس )  رد  یراذگراب  ای  لاسرا (  تسا .  دات  دروم  ربتعم  یتناراگ  هیاپ و  اب   DG85 لدم  PARADOX یمشچ روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعیفش 75358219 دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  تیلوئسم و  دشاب .  یم  یمازلا  خیرات 1401/11/02  ات  ینف  تاصخشم 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع 5252 )) نیدوا نیدوا نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8686

یمشچ یمشچ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمئاق 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 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمئاق رهش  حطس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  لیمکت  هعسوت و  هژورپ ی  یارجا  الاک و  نیمات  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096442000021 زاین :  هرامش 

هیمئاق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

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

1401/11/08 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

رانچ هوک  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  در  ای  لوبق  رد  یرادرهش  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخن  یرادرهش  هدهع ی  هب  رازاب  تاناسون  رثا  رد  الاک  تمیق  شیازفا  ای  رغت  هنوگره  -2

.تسا هام  رثکادح 2 هژورپ  یارجا  تدم  -3
.تسا راکنامیپ  هدهع ی  هب  هدوزفا  شزرا  زج  هب  ینوناق  تاروسک  اه و  هنیزه  مامت  -4

7331935581 یتسپ :  دک  هیمئاق ،  یرادرهش  نیزنب  پمپ  یور  هبور  زاریش  تمس  هب  ینیمخ  ماما  راولب  هیمئاق  رانچ ،  هوک  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42415003-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42415003-071 :: 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

رهش رهش حطس   حطس هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود لیمکت   لیمکت وو   هعسوت   هعسوت هژورپ  یی   هژورپ یارجا   یارجا وو   الاک   الاک نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8888
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6157847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ریواصت  تاصخشم و  قبط  نیبرود  تروپ  نیبرود 24  لنپ  چپ  ناونع : 

14014121 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود تروپ   تروپ نیبرود  2424   نیبرود لنپ   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 8989
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روباشین ناتسرهش  دابا / هاش  یزکلدابا / مالسا  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  هداتسا  دروم  مزاولو  ناوخ  کالپو  یتراظن  نیبرود  یارجاو  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100773000001 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  شخب /  هاش  / دابا حالصا   / دابا مالسا  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نیسح هدننک  هضرع  عجرم  یدمحا  نیسح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-LPB240F12 لدم  SSE یگنر ناوخ  کالپ   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدمحا
ددع  3 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
عجرم یدمحا  نیسح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-WR1500S لدم  SSE تیال مراو  ینوس  یلسکیپاگم  یتراظن 5   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدمحا نیسح  هدننک  هضرع 
ددع  8 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
روباشین یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9319933491 یتسپ :  دک  دابا ،  مالسا  یاتسور  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42623900-051  ، 42853281-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42853281-051 :: 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

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ وو   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090
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زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحتو  تسویپ  تسیل  قبط  بصن  هارمه  هب  شفنب  تیابارت  دراه 4  تروپ و  تشه  چوس  نوتیارب و  نیبورد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000325 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DOME DS-CD1753G0-I هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 19 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لحم  رد  بصنو  الاک  لیوحت  دیئامرف  لصاح  سامت  هرامش 09166220237  اب  عالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36524342-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآزوریف یلاع  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک تاریهجت  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  18 دادعت یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004008000020 زاین :  هرامش 

دابا زوریف  یلاع  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SSC-E438P لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/11/07 زاین :  خیرات 

دابآ زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7471794469 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  دابآزوریف  یلاع  شزومآ  زکرم  هار ، سیلپ  بنج  یتشهب ، دیهش  راولب  دابآ ،  زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38734835-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38734834-071 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بصن بصن هارمه   هارمه هبهب   شفنب   شفنب تیابارت   تیابارت   44 دراه   دراه وو   تروپ   تروپ تشه   تشه چوس   چوس وو   نوتیارب   نوتیارب نیبورد   نیبورد ناونع : : ناونع 9191

لماک لماک تاریهجت   تاریهجت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع 1818 دادعت دادعت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   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

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

سکاب6158308 / لنپ چپ  / هکبش لباک  / دنلگ / نیبرود هیاپ  / یسکلف / کر نف  / بسچ  / زویف
...و قرب  هلول   / ولبات / دود روسنس  / یمشچ /

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

قیرح6158141 ءافطا  متسیس  ندرک  کچ  هحفص 32)ریمعت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

هاگدورف6158491 لرتنک ) سسکا  ) ددرت یاهمتسیسلرتنک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

ناوخ6157936 کالپ  یتراظن و  نیبرود  یارجا  بصن و  هحفص 68)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

امن6157588 ریسم  ییامنهار  ولبات  لاتیجید -  امنهار  غارچ  لرتنک  هاگتسد   ) یگدننار ییامنهار و  مئالع 
( یپوکسلت یرون  جرب  هیاپ  یکیفارت -  گنر  - 

هحفص 32) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یگدننار6158116 ییامنهار و  هحفص 58)مئالع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاگدورف6158491 لرتنک ) سسکا  ) ددرت یاهمتسیسلرتنک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

عمتجم6158656 دنمشوه  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)نیمأت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا هباشم  تمدخ  دک  هعبات .  زکارم  نامرد و  تیریدم  نامتخاس  کیتاموتا  قیرح  افطا  هناماس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005944000079 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیاب تسویپ  یاهمرف   . تسا هباشم  تمدخ  دک  هعبات .  زکارم  نامرد و  تیریدم  نامتخاس  کیتاموتا  قیرح  افطا  هناماس  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد   . ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم  لیمکت 

7133816554 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  قرب ، نابایخ  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321418-071  ، 32321369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32321369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-286-5102 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 27-10-1401 01-11-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6157883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  مرف  قباطم  ینمیا )  ) راک شفک  تفج  دیرخ 95  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم  تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: 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

 . . تسا تسا هباشم   هباشم تمدخ   تمدخ دکدک   هعبات .  .  هعبات زکارم   زکارم وو   نامرد   نامرد تیریدم   تیریدم نامتخاس   نامتخاس کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح افطا   افطا هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9393

تسویپ تسویپ مرف   مرف قباطم   قباطم ینمیا ) ) ینمیا  ) ) راک راک شفک   شفک تفج   تفج   9595 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

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

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

زا 111 ھحفص 75 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b2xfy2nmw6rd3?user=37505&ntc=6157459
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6157459?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/crwtp9ywmebez?user=37505&ntc=6157883
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6157883?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرادج ود  هرجنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000294 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یئاضر دیشمج  هدننک  هضرع  عجرم  کت  نیو  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   cm 11 رطق  1/5x1/5 cm داعبا  UPVC سنج ییوشک  هرجنپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

قرو 2/6 تماخض   m 6 لوط هریت  یطولب  هدش  تنیمل  نوریب  W700 دیفس راد  کیتسال  ویتاروکد  هرجنپ  هگنل   UPVC دیارلک لینیو  یلپ  یلاخوت  لیفورپ  الاک :  مان 
نیشرپ کیتسالپ  نپودآ  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  کت  نیو  یتراجت  مان  یمرگولیک  رادقم  کنیرش  هتسب   mm 70 عطقم زیاس   mm

مرگولیک 324 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

سواکدبنگ تعنص  نایرآ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 6 تماخض یعبرم  رتم  داعبا  تولف  عون  هرادجود  هشیش  الاک :  مان 
عبرم رتم  8 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   YONE یتراجت مان   GH لدم قاتا  برد  لفق  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

مافوزیا هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  اهر  یتراجت  مان  تنیباک  هرانک  دربراک   mm 2800 لوط  mm 50 ضرع لدم 115  یگنر  یکیتسالپ  زینرق  الاک :  مان 
ددع 45 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 11 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

1401 دنفسا تخادرپ  .دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  یربراب  هنیزه  هجوت .   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338451-074  ، 33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: 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

تسویپ6157143 حرش  قباطم   SCHARCK قیرح ءافطا  لرتنک  متسیس  لگناد  رازفا و  هحفص 38)مرن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسد6157151 قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  ، یحارط لیبق  زا  تامادقا  هحفص 38)هیلک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرادج هرادج ودود   هرجنپ   هرجنپ ناونع : : ناونع 9595

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 " ) " ) 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

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

متسیس6157340 و  ( BMS  ) دنمشوه تیریدم  متسیس  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ، تامدخ  ماجنا 
اه نامتخاس  قیرح  نالعا 

هحفص 32) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یناشن6157414 شتآ  لسوریآ  راکدوخ  قیرح  ءافطا  هحفص 38)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6157434 ءافطا  نالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6157459 . هعبات زکارم  نامرد و  تیریدم  نامتخاس  کیتاموتا  قیرح  افطا  هناماس  یرادهگن  سیورس و 
 . تسا هباشم  تمدخ  دک 

هحفص 13) قیرح  ( قیرح

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

تسویپ6157883 مرف  قباطم  ینمیا )  ) راک شفک  تفج  هحفص 13)دیرخ 95  قیرح  ( قیرح

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

هرادج6158128 ود  هحفص 13)هرجنپ  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6158141 ءافطا  متسیس  ندرک  کچ  هحفص 32)ریمعت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6157902 تظافح  تازیهجت  نیبرود و  ملق  هحفص 19)دیرخ 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هقطنم و6158051 داتس  ؛ شوخیب دیهش  رابنا  : کینورتکلا تظافح  یاه  متسیس  تاریمعت  تشادهگن و 
سدقم دهشم  ییامیپاوه  یریگتخوس 

هحفص 32) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

زاگ6158546 تشن  مالعا  هحفص 38)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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 " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسدرک ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دیسررس 404/05/20  هب  هنازخ  دانسا  تروص  هب  تخادرپو  هصخشم  کرام و  نامه  اب  یتسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003715000028 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ارفا ناهم  کینورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TELEMATIX یتراجت مان   FCIII لدم وردوخ  لماک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613864651 یتسپ :  دک  ناکین ،  عمتجم  یور  هبور  ابق  دجسم  زا  رتالاب  یدمح  راولب  ناراهب  کرهش  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33771083-087  ، 33771040-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33771039-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

وردوخ6157807 لماک  ریگدزد  هحفص 78)متسیس  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وردوخ وردوخ لماک   لماک ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9696

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

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

زا 111 ھحفص 78 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52455433 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/29هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یساکع نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6157125( ددع 52) نیدوا هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6157281 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 19)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریگ6157379 هزادنا  زکرم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 19)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یمشچ6157703 هحفص 68)روسنس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش6157736 حطس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  لیمکت  هعسوت و  هژورپ ی  یارجا  الاک و  نیمات  هحفص 68)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6157847 تروپ  نیبرود 24  لنپ  هحفص 68)چپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6157902 تظافح  تازیهجت  نیبرود و  ملق  هحفص 19)دیرخ 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یساکع یساکع 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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(( 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

یساکع6157921 هحفص 19)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

ناوخ6157936 کالپ  یتراظن و  نیبرود  یارجا  بصن و  هحفص 68)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن6158137 هارمه  هب  شفنب  تیابارت  دراه 4  تروپ و  تشه  چوس  نوتیارب و  هحفص 68)نیبورد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سکاب6158308 / لنپ چپ  / هکبش لباک  / دنلگ / نیبرود هیاپ  / یسکلف / کر نف  / بسچ  / زویف
...و قرب  هلول   / ولبات / دود روسنس  / یمشچ /

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لماک6158547 تاریهجت  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  18 دادعت یزادنا  هار  هحفص 68)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ms.dums.ac.ir :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157561 :: هرازه هرازه تعاس 10:10دکدک    - 1401/11/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد نایوجنگ  ناتسرامیب  تاعالطا  زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ،  لمح ،  شورف ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  نیمضت 1.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگشناد یزکرم  داتس  یرتسگداد  نابایخ  شبن  تسپ  نابایخ  دادرخ  راولب 15  لوفزد   :: سردآ سردآ

88969737  - 85193768  - 02141934 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیوحت ،  ،  لیوحت لمح ،  ،  لمح شورف ،  ،  شورف ناونع : : ناونع 9898

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

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

زا 111 ھحفص 80 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tta3x2pwa5j5r?user=37505&ntc=6157561
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6157561?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف جیلخ  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

843/1401/829 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6158162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یزاس  هزیخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا6157561 زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ،  لمح ،  هحفص 80)شورف ،  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاعالطا6158162 یزاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 80)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6158689( یزاس هریخذ  عبانم  رتور و  چیئوس ، رورس ،  ) تازیهجت ناگدننک  نیمات  ییاسانش  هحفص 42)ناوخارف  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دک6157303 ناریا  ( تسوپ تاصخشم  قبط  سابعردنب ( هاگدورف  یرتم  یتسیرورتدض 4  دنب  هار 
هدش هدافتسا  هباشم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هباشم6157304 دک  ناریا  ( تسوپ تاصخشم  قبط  هگنلردنب ( هاگدورف  یرتم  یتسیرورتدض 4  دنب  هار 
هدش هدافتسا 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6157749 - یا هبرگ  مشچ  نتب -  بسچ  نز -  کمشچ  ییامنهار  غارچ  یگدننار (  ییامنهار و  مئالع 
 ..( یکیفارت و ینمیا و  هکشب  دنب  هار  ثلثم -  ییامنهار  ولبات 

هحفص 58) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رب6158035 ـنـی  فد یا ــ  هغیت  ییوردوخ )  تادیدهت  یراحتنا (  دض  دنب  هار  هاگتسد  کی  ـد  یر خـ
 . یتسویپ رادیرخ  طیارش  گرب  کی  ینف و  تاصخشم  گرب  داد و 5  رارق  ساسا 

هحفص 58) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تاعالطا تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  8 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005347 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 

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

تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

.دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تروصنیاریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  قوف  هناماس  رد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تراچ6157860 ردروکر )  ) هدننک هحفص 81)طبض  ردروکر  ( ردروکر

تراچ تراچ ردروکر ) ) ردروکر  ) ) هدننک هدننک طبض   طبض ناونع : : ناونع 100100

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 " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000874 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

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

1401/11/11 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دسرب زکرم   IT دحاو هیدات  هب  الاک  + دشاب رراد  تنامض  درادتاتسا  الاک   + الاک لیوحت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
+ دشاب

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3858530-0918  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/64 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 18  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم خرومعبنم تعاس 18  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157259 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 8  هصقانم  یبایزرا  تکاپ   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/11/18 تعاس 9  داهنشیپ  تکاپ   - 1401/11/17

هیحالصا هبنشراهچ 1401/10/21 ،  خروم 1401/10/20 و  هبنش  هس  یاهزور  هدشن  ینیب  شیپ  یلیطعت  هب  هجوت  اب  دناسریم  عالطا  هب  هلیسونید  *** یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  مالعا  لیذ  حرش  هب  هرامش 1401/64  هصقانم  یرازگرب  یدنب  نامز 

نیکرتشم روما  رورس  دیرخ 

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 1.450.000.000 

یلخاد 2081 نفلت 038-33339002-4  یلامش  یباراف  درکرهش خ  فلا  یاهتکاپ   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001486000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157291 :: هرازه هرازه :: 1401/11/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش  یترارح  هاگورین  رد  رورس  هاگتسد  یزادنا 3 هار  بصن و   ، هیهت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنزاش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنزاش یترارح  هاگورین  رد  رورس  هاگتسد  یزادنا 3 هار  بصن و   ، هیهت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   800,000,000 نیمضت :  غلبم 

بوصم 1394  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  کی  هرامش  گربراک  قباطم  نیمضت :  تاحیضوت 
16:00 تعاس : 1402/02/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتسپ 3813884781 دک  یمیجن  هچوک  یتعیرش  نابایخ  کارا   ، 3813884788 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم روما   روما رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

یترارح یترارح هاگورین   هاگورین ردرد   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد یزادنا  33 یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، هیهت هیهت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/11/1هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6157861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( مود هلحرم   ) hp رورس تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسوب قرب  هقطنم  نامتخاس  یشک  لباک  رورس و  قاتا  زیهجت  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100189000004 زاین :  هرامش 

ناتسوب قرب  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3769716378 یتسپ :  دک  قرب ،  نابایخ  ریت  تفه  نادیم  هر ) ) ینیمخ ماما  راولب  رهش  میسن  هواس  هداج  رتم 24  ولیک  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56762953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56762954-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 104104

قرب قرب هقطنم   هقطنم نامتخاس   نامتخاس یشک   یشک لباک   لباک وو   رورس   رورس قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ حرش  هب   HP DL 380 G10 رورس کیفارگ  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
nvidia quadro A5000 cable HPE GPU HPE second riser GPU

1101003013000147 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ریوصت تراک  ای  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن  هعلاطم  امتح  ار  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  ربتعم  یتناراگ 

تسا یمازلا  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965070-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP DL 380 G10HP DL 380 G10 رورس   رورس کیفارگ   کیفارگ تراک   تراک ناونع : : ناونع 106106
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ هطوبرم  سانشراک  ( دشابیم هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تاصخشم  حرش  هب   HP Gen 10 DL380 رورس هاگتسدود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیسح 09122422355

1101001313000307 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

نکسا ارنآ  اددجم  ( ریداقم لودج   ) یتسویپ لیاف  لیمکتو  دولناد  زا  سپ  تسیابیم  هدنشورف  دریگیم  ماجنا  یدقن  تروصبروکذم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربارب  هناماسرد  هدش  هئارا  تمیقاب  دیاب  تسویپ  لیاف  لک  تمیق  تسا  یهیدب  یمازلا )  .) دیامن یراذگراب  هناماسردو 

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

33145339-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP HP Gen 10  DL380Gen 10  DL380 رورس   رورس هاگتسدود   هاگتسدود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107
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هواجریم کرمگ   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هواجریم یزرم  کرمگ  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004954000005 زاین :  هرامش 

هواجریم کرمگ  هدننک :  رازگرب 
تخاسریز هدننک  هضرع  عجرم  مرا  هداد  زکرم  تخاسریز  هدنزاس  عجرم   ECC-01-M لدم  120x150x196 cm زیاس یتسد  برد  اب  رورس  هتخاس  شیپ  قاتا  الاک :  مان 

مرا هداد  زکرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لودج  حرش  هب  هواجریم  یزرم  کرمگ  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اه تمیق  تسیل  لماش  دوش  یراذگراب  تاکرادت  هناماس  رد  مالعتسا  هب  طوبرم  کرادم  هیلک 

دشاب یم  یمازلا  اتفا  زوجم 

9816736697 یتسپ :  دک  لیم 72 ،  هواجریم _  یزرم  کرمگ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33589025-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33589030-054 :: 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

6157228G10 رورس هحفص 83)دیرخ  رورس  ( رورس

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

نیکرتشم6157259 روما  رورس  هحفص 83)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یرورس6157261 هخسن  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یترارح6157291 هاگورین  رد  رورس  هاگتسد  یزادنا 3 هار  بصن و   ، هیهت یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 83)هصقانم  رورس  ( رورس

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

رلرتنک6157769 یکدی  تاعطق  ملق  هحفص 42)5  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرورس6157832 هخسن  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 5)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6157861 هحفص 83)تاعطق  رورس  ( رورس

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

قرب6158106 هقطنم  نامتخاس  یشک  لباک  رورس و  قاتا  زیهجت  هحفص 83)بصن و  رورس  ( رورس

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هرادج6158128 ود  هحفص 13)هرجنپ  قیرح  ( قیرح

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

6158199HP DL 380 G10 رورس کیفارگ  هحفص 83)تراک  رورس  ( رورس

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

6158383HP Gen 10 DL380 رورس هاگتسدود  هحفص 83)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6158423 قاتا  یزاس  هحفص 83)درادناتسا  رورس  ( رورس

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

6158689( یزاس هریخذ  عبانم  رتور و  چیئوس ، رورس ،  ) تازیهجت ناگدننک  نیمات  ییاسانش  هحفص 42)ناوخارف  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا یکیرتکلا و  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000178 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رواپ وزیپ 2ع-6- ریژآ  40 1ع-5- رد 30 تانبرک یلپ  قرب  هبعج  75 1ح-4- رد لباک 2 -3 4ع - جاوما اویش  با  صیخشت  روسنس  -2 یچاتیه 1ع - ZA04 رلرتنک -1 - 

رپما 4ع ردنیف 10 یروتاینیم  هلر  -7 رپما 1ع - تلو 10 12 گنیچبوس
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن و داهنشیپ  هب  مادقا  قوف  دروم  قبط 7 طقف  طقف و  طقف و  تسادنمشهاوخ  یراک -  زور  هیوست 12  جلخرصان -  یگنهامه 9121543924  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپساب دوشیمن  . هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  یرازگ و  راب 

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- عع 11   4040 ردرد 3030 تانبرک تانبرک یلپ   یلپ قرب   قرب هبعج   هبعج -- 44-- حح 11   7575 ردرد 22 لباک   لباک -- 33 عع - - 44 جاوما جاوما اویش   اویش بابا   صیخشت   صیخشت روسنس   روسنس -- 22 عع - - 11 یچاتیه   یچاتیه ZA04ZA04  رلرتنک رلرتنک -- 11 ناونع : : - - ناونع
عع رپما  44 رپما 1010 ردنیف   ردنیف یروتاینیم   یروتاینیم هلر   هلر -- 77 عع - - 11 رپما   رپما 1010 تلو   تلو 1212 گنیچیوس گنیچیوس رواپ   رواپ -- 66 -- عع 22 وزیپ   وزیپ ریژآ   ریژآ -- 55

109109
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  2 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005351 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نژیسکا روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 98 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نژیسکا روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 
ددع 26 دادعت : 

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

.دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تروصنیاریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  قوف  هناماس  رد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا روسنس ) ) روسنس  ) ) رگسح رگسح ناونع : : ناونع 1101 10
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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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تیش  اتید  قباطم  ییاوه  دیلک  ( CT) یلخاد نایرج  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000976 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تیش  اتید  قباطم  ییاوه  دیلک  ( CT) یلخاد نایرج  روسنس  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  ۀیارا  لخاد -  دیلوت  ًافرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291033-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تیش   تیش اتید   اتید قباطم   قباطم ییاوه   ییاوه دیلک   دیلک ( ( CTCT )) یلخاد یلخاد نایرج   نایرج روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DO PROBE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
P/N 5740DOB

DATA SHEET تاصخشم قبط 
1101092134001198 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/25 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  -2

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

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

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DATA SHEETDATA SHEET تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   DO PROBE P/N 5740DOBDO PROBE P/N 5740DOB ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا زاین  دروم  یگنر  رگشیامن  هب  زهجم  راگن  هرهچ  تشگنا و  رثا   kara FaceNTF لدم بایغ  روضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003492 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب اراک 2000  متسیس  هب  لاصتا  تیلباق  زاین و  دروم   Kara Face NTF لدم  Toch Screen راگن هرهچ  تشگنا و  رثا  بایغ  روضح و  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هدیسرپ  یلخاد 182  هرامش 05832228111  هب  یمیقم  یاقآ  زا  لاوس  نتشاد  تروصرد  دشابیم .  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا زاین   زاین دروم   دروم یگنر   یگنر رگشیامن   رگشیامن هبهب   زهجم   زهجم راگن   راگن هرهچ   هرهچ وو   تشگنا   تشگنا رثا   رثا   kara FaceNTFkara FaceNTF  لدم لدم بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج رابدور  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئاتو الاک  لاسرازا  سپ  یدقن  تخادرپ  - دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  - هاگتسد 65 روخ تراک  میس  فارگومرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاناک 2- روسنس 2 یاراد - ینف لوئسم 

1101093027000051 زاین :  هرامش 
بونج رابدور  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

روشک ویرآ  دنورآ  نیدار  هدنزاس  عجرم  یآ  زیرف  یتراجت  مان   FE-32IP لدم  LCD رگشیامن یاراد  نکمرگ  هدنهد و  رادشه  هب  زهجم  لاتیجید  امد  رلرتنک  الاک :  مان 
ویرآ دنورآ  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هاگتسد 65 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

بونج رابدور  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دنشاب روخ  تراک  میس  فارگومرت  - ینف لوئسم  دیئاتو  الاک  لاسرا  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  - دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- رتیه تروپ  - تاتسومرت تروپ  - یاف یاو  - گرزبرگشیامن - روسنس 2 یاراد

7883119144 یتسپ :  دک  بونج ،  رابدور  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ادهش  راولوب  بونج  رابدور  بونج ،  رابدور  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43367699-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2490864-913 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد 6565 روخ روخ تراک   تراک میس   میس فارگومرت   فارگومرت ناونع : : ناونع 1141 14
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا یکیرتکلا و  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000180 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
1ع7- نوسناج چنیا  1 چیوسولف 2202ع6- ریژا 30ع50 یسوط 4 یلیر لانیمرت  2ش4- لانیمرت لیر  -3 هخاشود 3 رادرایش تکاد  1ع2- تانبرک یلپ  40 رد قرب 30 ولبات  -1 - 

ددعکی D40 ادنویه روتکاتنک  1ح10- ایمیس 1/5 رد 5 لباک 1ح9- ایمیس 1/5 میس 1ع8- اهروسنس اب  جاوما  اویش  حطس  لرتنک 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلزنم هب  روتکاف  شیپ  مدع  تروص  رد  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  یرازگراب و  یراکزور -  هیوست 12 جلخرصان -  9121543924 یگنهامه  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپساب دوشیمن .  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  رد  دشابیم و  شورف  هب  لیامت  مدع 

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6158040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153963 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمگارفاید چوس  لول  روسنس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/30 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا وو   یکیرتکلا   یکیرتکلا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 115115

یمگارفاید یمگارفاید چوس   چوس لول   لول روسنس   روسنس 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 111 ھحفص 95 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y9vdv9nukdyt5?user=37505&ntc=6157791
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6157791?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vg25qzpl3auwf?user=37505&ntc=6158040
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6158040?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

154267 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6158109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154267 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاگ روسنس  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/10/30 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

75 1ح-6157381 رد لباک 2 -3 4ع - جاوما اویش  با  صیخشت  روسنس  -2 یچاتیه 1ع - ZA04 رلرتنک -1 - 
رپما 1ع- تلو 10 12 گنیچیوس رواپ  وزیپ 2ع-6- ریژآ  40 1ع-5- رد 30 تانبرک یلپ  قرب  هبعج  -4

رپما 4ع ردنیف 10 یروتاینیم  هلر  -7

هحفص 89) روسنس  ( روسنس

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

نژیسکا6157540 روسنس )  ) هحفص 89)رگسح روسنس  ( روسنس

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

تسویپ6157609 تیش  اتید  قباطم  ییاوه  دیلک  ( CT) یلخاد نایرج  هحفص 89)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6157635DATA SHEET تاصخشم قبط   DO PROBE P/N 5740DOB(89 هحفص روسنس  ( روسنس

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

رگشیامن6157685 هب  زهجم  راگن  هرهچ  تشگنا و  رثا   kara FaceNTF لدم بایغ  روضح  هاگتسد 
تسا زاین  دروم  یگنر 

هحفص 89) روسنس  ( روسنس

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

یمشچ6157703 هحفص 68)روسنس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسد6157748 65 روخ تراک  میس  هحفص 89)فارگومرت  روسنس  ( روسنس

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

یکینورتکلا6157791 یکیرتکلا و  هحفص 89)مزاول  روسنس  ( روسنس

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

یمگارفاید6158040 چوس  لول  هحفص 89)روسنس  روسنس  ( روسنس

زاگ زاگ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1171 17

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

زاگ6158109 هحفص 89)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

قیرح6158141 ءافطا  متسیس  ندرک  کچ  هحفص 32)ریمعت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سکاب6158308 / لنپ چپ  / هکبش لباک  / دنلگ / نیبرود هیاپ  / یسکلف / کر نف  / بسچ  / زویف
...و قرب  هلول   / ولبات / دود روسنس  / یمشچ /

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیلک دیلک چیئوس   چیئوس (/(/ کولب کولب جیگ   جیگ  ) ) کالب کالب جیگ   جیگ دیرخ : : دیرخ ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  9 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005345 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( کولب جیگ   ) کالب جیگ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

( کولب جیگ   ) کالب جیگ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
( کولب جیگ   ) کالب جیگ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

( کولب جیگ   ) کالب جیگ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
( کولب جیگ   ) کالب جیگ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دک دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دک دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دک دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دک دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تروصنیاریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  قوف  هناماس  رد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52459421 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراتور چیئوس  تیمیل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: 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

6157249KVM هحفص 42)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دیلک6157350 چیئوس  (/ کولب جیگ   ) کالب جیگ  هحفص 97)دیرخ : چیئوس  ( چیئوس

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

6157441SWitch cisco WS- دشابن ) یریمعت  دشاب و  لصا  الاک  هاگتسد ( دادعت 10  هکبش  چیئ  وس 
C2960G-24TC-L

هحفص 42) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6157642 هحفص 42)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یراتور6157881 چیئوس  تیمیل  هحفص 97)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

6158689( یزاس هریخذ  عبانم  رتور و  چیئوس ، رورس ،  ) تازیهجت ناگدننک  نیمات  ییاسانش  هحفص 42)ناوخارف  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یراتور یراتور چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6157175( یتسویپ لیاف  قبط  ) چوس هداتسیا - هحفص 42)کر  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6157249KVM هحفص 42)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دیلک6157350 چیئوس  (/ کولب جیگ   ) کالب جیگ  هحفص 97)دیرخ : چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6157642 هحفص 42)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یمگارفاید6158040 چوس  لول  هحفص 89)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

بصن6158137 هارمه  هب  شفنب  تیابارت  دراه 4  تروپ و  تشه  چوس  نوتیارب و  هحفص 68)نیبورد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا و هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  تسپ  تهج  تلوولیک  یوقراشف 230 رتمزاف  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ  ینف و  تاصخشم  کالم 

1101001132000370 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ ایوپ  دیمع  هدنزاس  عجرم   AMID یتراجت مان   Am111 لدم راخ  چرپ 10  یور  بصن  تیلباق  اب  یرون  یتوص و  رگناشن  یاراد   KV 63 یوقراشف رتمزاف  الاک :  مان 
زادرپ ایوپ  دیمع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ یمومع  یاه  هناخباتک   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسپ تسپ تهج   تهج تلوولیک   تلوولیک 230230 یوقراشف   یوقراشف رتمزاف   رتمزاف ناونع : : ناونع 120120

دامرف دامرف تقد   تقد تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   ،، دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم اهاه   دکدک   ناریا   ناریا ،، تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سالپ   سالپ یجیج   نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دامرف تقد  تسویپ  لیاف  هب  ، دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  ، تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  سالپ  یج  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005143000049 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ ناراسخی  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یو  یت  کیجم  یتراجت  مان   MT55D55 2800 لدم  in 55 زیاس  LED-4K نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

تختیاپ ناراسخی  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یو  یت  کیجم  یتراجت  مان   MT43D1300 لدم  in 43 زیاس  LED-FHD نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
تختیاپ ناراسخی  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یو  یت  کیجم  یتراجت  مان   MT65D2400 لدم  in 65 زیاس  LED-4K نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

تختیاپ ناراسخی  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یو  یت  کیجم  یتراجت  مان   MH50K3120 لدم  in 50 زیاس  LED-FHD نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
تختیاپ ناراسخی  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یو  یت  کیجم  یتراجت  مان   MT55D2100 لدم  in 55 زیاس  LED-FHD نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

تختیاپ ناراسخی  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یو  یت  کیجم  یتراجت  مان   MH49D49 2800 لدم  in 49 زیاس  LED-FHD نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   B 1020 لدم  LCD نویزیولت یراوید  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنامض ، یراک زور  تدم 10  هب  الاک و  لاسرا  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  ، دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لک  هرادا  ات  هیلخت  لاسرا و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یم  تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمات  ربارب  طیارش  رد  ، دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  تلاصاو 

4153654783 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یمومع  هناخباتک  لک  هرادا  شیاین 6- هچوک  - ملعم نابایخ  یادتبا  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33253375-013  ، 33247771-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33253375-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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

تسپ6157342 تهج  تلوولیک  یوقراشف 230 هحفص 100)رتمزاف  توص  ( توص

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

لیاف6157622 هب  ، دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  ، تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  سالپ  یج  نویزیولت 
دامرف تقد  تسویپ 

هحفص 100) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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تشدکاپ یناما  رتکد  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض تسویپ  تسیل  ،. دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ، دشاب یناریا  الماک  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ههام  کی  تخادرپ.تسا 

1101094517000024 زاین :  هرامش 
تشدکاپ ینامارتکد  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

عجرم  MSI یتراجت مان   Cubi N/Intel Broadwell N3060/ 4GB Up to 8GB/120GB SSD/IntelHD Graphic لدم  mini pc هارمه هنایار  الاک :  مان 
سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصرد ، دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه.دشاب  هطوبرم  لوئسم  دات  دروم  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ، دشاب یناریا  الماک  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125735288 .دشاب یم  ههام  کی  تخادرپ.تسا  همیمض  تسویپ  تسیل.دشاب  یم  یمازلا  یهاوگ  هئارا  هدوزفا  شزرا  نتشاد 

3391453967 یتسپ :  دک  ینیهم ،  دیهش  نابایخ  یرادرهش  تشپ  تشدکاپ  ناتسرهش  نارهت  تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36040011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36025969-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هرقن   هرقن یکشم -  -  یکشم هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 122122

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6157776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 14011027-01 هب   GPLUS روتینام دیرخ  یا  هلحرم  ود  تمیق  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 50/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 500/000  دیرخ  غلبم 

:: سردآ سردآ

هارمه 09126330018 هرامش  :: 81717838 و  نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GPLUSGPLUS روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سابعردنب سیدرپ  یکشزپ  هدکشناد   :: 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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  روتینام  تاقلعتم و  اب   PC رتویپماک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090568000054 زاین :  هرامش 

سابعردنب سیدرپ  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
یقداص یلع  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 4350  سکف  یپک و  رنکسا و  رتنیرپ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   WR1 لدم سوم  یچم  دپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
نطو شیدنا  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8306 لدم میس  یب  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ناتسا  یموب  هدننک  نیمات  َاحیجرت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  -

.ددرگ هئارا  یتسویپ  تسیل  ربارب  تاعطق  مزاول و  هیلک  -
.دشاب یم  یمازلا  هاگشورف  رهم  هب  روهمم  روتکاف  شیپ  هئارا  -

7919693116 یتسپ :  دک  نارگراک ،  هاگشزرو  یور  هب  ور  توبن -  کرهش  نیسح -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33710372-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33710371-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط روتینام   روتینام وو   تاقلعتم   تاقلعتم اباب     PCPC  رتویپماک رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا ریغ  یاهالاک  / هدنشورفاب لیوحت  / یمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ  PDF لیاف تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهع  رب  نایز  ررض و  عوجرم و  تسویپ 

1101092447001333 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 390 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشیالاپ رد  لیوحت  / تسا یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا  هباشم / دک  ناریا  دشاب / یم  تسویپ   PDF لیاف تاصخشم  رتویپماک / تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدباع 08633492906 مناخ  سانشراک  هدنشورف / هدهع  رب  نایز  ررض و  عوجرم و  تسویپ  تسیل  اب  قبطنم  ریغ  یلصا و  ریغ  یاهالاک  / هدنشورف هدهعب 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492906-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

JT-MJT-M  لدم لدم روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 125125
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جوسای لیلج  دیهش  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 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000513 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هیارک   - لاس نایاپ  ات  تخادرپ  - ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  - تسویپ تسیل  قباطم  - دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابم

دک جوسای ،  لیلج  دیهش  ناتسرامیبودابآ  تلود  یادهش  ینامرد  یشزومآزکرم  ینرق  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591387493 یتسپ : 

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  روتینام  هنایار و  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000889 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان  لدم 6400   Inspiron یرس کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  روتینام  هنایار و  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 126126

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا طباوض   طباوض وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم روتینام   روتینام وو   هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6157696All in one لدم  SIEM گنیروتینام متسیس  هحفص 22)لاوریاف -  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6157723 هرقن  یکشم -  هنایار  هحفص 102)سیک  روتینام  ( روتینام

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

6157776GPLUS روتینام دیرخ  یا  هلحرم  ود  تمیق  هحفص 102)مالعتسا  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6158099 تسیل  قبط  روتینام  تاقلعتم و  اب   PC رتویپماک هحفص 102)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6158103JT-M لدم هحفص 102)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6158306 هحفص 102)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

6158405All in one لدم  SIEM گنیروتینام متسیس  هحفص 22)لاوریاف -  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6158457 یاه  لیاف  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  روتینام  هنایار و  هاگتسد  هحفص 102)کی  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هتسبرادم6157281 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 19)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش6157736 حطس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  لیمکت  هعسوت و  هژورپ ی  یارجا  الاک و  نیمات  هحفص 68)هیهت و  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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   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

تسویپ6157143 حرش  قباطم   SCHARCK قیرح ءافطا  لرتنک  متسیس  لگناد  رازفا و  هحفص 38)مرن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیالنآ6157201 یاه  نومزآ  هحفص 22)یرازگرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهاگشیامزآ6157247 تیفیک  نیمضت  رازفا  هحفص 22)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرورس6157261 هخسن  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

باعشنا6157279 شورف  تامدخ  تابلاطم ،  لوصو  یژرنا ،  شورف  لماش  یرازفا  مرن  تامدخ  هحفص 5)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نومزآ6157440 شزومآ و  درکیور  اب  قرب  لاقتنا  یاهتسپ  یدعب  هس  زاس  هیبش  لماعت  رازفا  مرن 
اهروتارپا

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش6157736 حطس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  لیمکت  هعسوت و  هژورپ ی  یارجا  الاک و  نیمات  هحفص 68)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرورس6157832 هخسن  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 5)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو6158024 تحت  رازفا  مرن  هحفص 22)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لماک6158547 تاریهجت  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  18 دادعت یزادنا  هار  هحفص 68)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6158644(OTOS  ) یتفن لانیمرت  تایلمع  تیریدم  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  هدایپ  یحارط ، هحفص 5)لیلحت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی هاگشناد   :: 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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هدش تسویپ  همان  تاصخشم  قبط  روتکژرپوئدیو  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004270000036 زاین :  هرامش 

دزی هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EL PL R03-EB GXXX REAR WIDE لدم روتکژرپ  وئدیو  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امتح روتکاف  شیپ  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دزی  هاگشناد  هب  لاسرا  هنیزه.هدش  تسویپ  همان  تاصخشم  قبط  روتکژرپوئدیو  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدش  تسویپ 

8915818411 یتسپ :  دک  شهوژپ ،  راولب  هاگشناد  راولب  هیئافص  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31233913-035  ، 31232222-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38211829-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.هدش6158060 تسویپ  همان  تاصخشم  قبط  روتکژرپوئدیو  هاگتسد  هحفص 110)کی  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

.هدش .هدش تسویپ   تسویپ همان   همان تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتکژرپوئدیو   روتکژرپوئدیو هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رتشوش یکشزپ  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6158049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  رظن  دم  الاب  لدم  روتکژورپدش  هدز  هباشم  دک  ناریا   SONY VPL -BWI20S لدم دک  ناریا  نرکن  ادیپ  تلع  ه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094685000020 زاین :  هرامش 

رتشوش یکشزپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   VPL-MX20 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  لاسرا  دشاب .  یم  رظن  دم  الاب  لدم  روتکژورپدش  هدز  هباشم  دک  ناریا   SONY VPL -BWI20S لدم دک  ناریا  نرکن  ادیپ  تلع  :: ه  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  دعب  هام  تخادرپ 3  دشاب و  یم  هدنشورف 

 : یتسپ دک  رتشوش ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  سزکرم  نامزاس  یتایلام  روما  نامزاس  بنج  تفارش  دیهش  راولب  رتشوش  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6451684534

62228660-061  ، 36228590-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36228590-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپدش6158049 هدز  هباشم  دک  ناریا   SONY VPL -BWI20S لدم دک  ناریا  نرکن  ادیپ  تلع  ه 
 . دشاب یم  رظن  دم  الاب  لدم 

هحفص 111) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

 . . دشاب دشاب یمیم   رظن   رظن دمدم   الاب   الاب لدم   لدم روتکژورپدش   روتکژورپدش هدز   هدز هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   SONY SONY VPL -BWI20SVPL -BWI20S لدم لدم دکدک   ناریا   ناریا نرکن   نرکن ادیپ   ادیپ تلع   تلع هه   ناونع : : ناونع 129129

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