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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 7

140 1140 1 رهم   رهم هبنشکی  1717   هبنشکی 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   148هکس ,050 , 000148 ,050 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   ,88مهرد 14088 , 140

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   138هکس ,960 , 000138 ,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   206رالد ,200206 سیئوس200, سیئوس کنارف   326کنارف ,800326 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,500 , 00081 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   236رالد ,000236 ناتسبرع000, ناتسبرع لایر   86لایر ,24086 ,240

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس , 900 , 00051 , 900 , وروی000 ژورن315,510315,510وروی ژورن نورک   30نورک ,30030 ,300

رایع رایع   1818 یالط   13,526یالط , 00013,526 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ359,090359,090دنوپ نپاژ نینی   دصکی   223,640223,640دصکی

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
((55))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 119119))

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

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

زا 112 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 21  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 7

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 24  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 32

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 62

( 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  • 67

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( 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 

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

زا 112 ھحفص 2 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

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

زا 112 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

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

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

زا 112 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001003131000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767754 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بو یلم و  هسانش  یراجت و  ریغ  تاسسوم  اهتکرش و  تبث  هناماس  یحارطزاب  هعسوت و  روما  ماجنا  دراد  رظن  رد  روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  طیارش  دجا  تیحالص و  یاراد  یاهتکرش  زا  یکی  هب  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ماجنا  قیرط  زا  ار  نآ  اب  طبترم  کینورتکلا  یاه  سیورس 

روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینابیتشپ هعسوت و  رازفا -  مرن  تاعالطا -  یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,786,620,050 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/11/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001001494000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ATC Onboard  ) راطق کیتاموتا  لرتنک  لناپ  یکدی  تاعطق  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

طبترم طبترم کینورتکلا   کینورتکلا یاه   یاه سیورس   سیورس بوبو   وو   یلم   یلم هسانش   هسانش وو   یراجت   یراجت ریغ   ریغ تاسسوم   تاسسوم وو   اهتکرش   اهتکرش تبث   تبث هناماس   هناماس یحارطزاب   یحارطزاب وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 11

(( ATC OnboardATC Onboard  ) ) راطق راطق کیتاموتا   کیتاموتا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 112 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هگنل ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003754000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم خرومعبنم ات  رثکادح   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767262 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هگنل ردنب  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  یکینورتکلا  یتارباخم و  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس کی  ارجا  تدم  لایر -  دروارب 20/000/000/000  غلبم 

هصقانم عوضوم  اب  طبترم  اتفا  همانیهاوگ  هئارا  یکناب -  همانتنامض  یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  هتشر  هیاپ 5  کردم  هئارا 

یدرونایرد ردانب و  هرادا  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  هگنل -  ردنب  سردآ : رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

-07644242844 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07644243289 :: 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

بو5767754 یلم و  هسانش  یراجت و  ریغ  تاسسوم  اهتکرش و  تبث  هناماس  یحارطزاب  هعسوت و 
طبترم کینورتکلا  یاه  سیورس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " 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

5767304(ATC Onboard  ) راطق کیتاموتا  لرتنک  لناپ  یکدی  تاعطق  هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یکینورتکلا یکینورتکلا وو   یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 112 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003958000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767226 :: هرازه هرازه :: 1401/08/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  رد  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناتسا رد  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، ییارجا  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   700,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیمکت هژورپ و  لحم  زا  دیدزاب  دوش .  یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک  دیئامن .  هجوت  هدش  یراذگراب  کرادم  هب  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  لیوحت  ررقم  دعوم  رد  لک  هرادا  هناخریبد  هب  هدش  موم  رهم و  تادنتسم  کرادم و  کیزیف  .دشابیم  یمازلا  دیدزاب  مرف 
14:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هلغ و لک  هرادا   - یتسزهب بنج  یبرغ -  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  نادهاز   ، 9817678863 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسچولبو ناتسیس  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسا ناتسا ردرد   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 112 ھحفص 7 
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ریز تاصخشم  اب  یرازفا  تخس  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000361 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
Sophos XGS-6500 تاصخشم :  اب  هلاس  کی  سنسیال  هارمه  هب  رازفا  تخس  لاو  ریاف  - 

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

1401/08/30 زاین :  خیرات 
لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  رابنا  لیوحت   . دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دنبکآ و  ون و  تسیاب  یم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا ینف  دحاو  دات  طرش  هب  تخادرپ 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43132884-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(RFP هیهت  ) یناسنا عبانم  رد  زوجم  یاراد  یاه  تکرش  تامدخ  زا  یدنم  هرهب  ناوخارف  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000201 زاین :  هرامش 
ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدیرم 27872240 مناخ  رتشیب  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

:: ریز ریز تاصخشم   تاصخشم اباب   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 55

(( RFPRFP  هیهت هیهت  ) ) یناسنا یناسنا عبانم   عبانم ردرد   زوجم   زوجم یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش   تکرش تامدخ   تامدخ زازا   یدنم   یدنم هرهب   هرهب ناوخارف   ناوخارف تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 112 ھحفص 8 
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MIL یسدنهم و یاهدادناتسا  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000589 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاضاقت  حرش  قباطم  - .

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

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یراذگراب  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  نیوخراد  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123194-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MILMIL وو   یسدنهم   یسدنهم یاهدادناتسا   یاهدادناتسا جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 112 ھحفص 9 
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  لاتیجید  اضما  سیورس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000216 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  یروتکاف  تروص  هب  راک  ماجنا   - یزادنا هار  زا  سپ  سیورس  زا  ناگیار  هلاسکی  ینابیتشپ  هرامش 09124630119- اب  سامت  لاؤس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  اب  قباطم  تامازلا  هیلک  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  یتساوخرد  تادنتسم  اه و  همانیهاوگ  هیلک  یراذگراب  - دشاب یم  راک  مامتا 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا اباب   قباطم   قباطم لاتیجید   لاتیجید اضما   اضما سیورس   سیورس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 112 ھحفص 10 
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یزکرم ناتسا  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . نامزاس رد  دوجوم   OPEN-E جیروتسا هب  یتیابارت  سنسیال 16  ندومن  هفاضا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000213000017 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
یربا شنایار  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   OPEN-E یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  باق  یزاس  هریخذ  لماع  متسیس   CD Jovian DSS رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

سیدرپ
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

در تکرش  داهنشیپ  تادنتسم ،  لاسرا  مدع  تروص  رد  هدش  هتساوخ  طیارش  قبط  هدوب و  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  مالعتسا  نیا  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ .  یم 

 . دشاب یم  یرادناتسا  تاعالطا  یروانف  سانشراک  دات  هب  طونم  یدقن و  تروص  هب  تخادرپ 

3818653114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یرادناتسا  هیظفاح  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442283-086  ، 33666001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33688006-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  هعبات  زکارم  هاگشناد و  هکبشو  رازفا  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یراپسنورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000071 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هعبات یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هعومجم  1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ -  هب  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34197000-026  ، 32563376-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563376-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . نامزاس نامزاس ردرد   دوجوم   دوجوم   OPEN-EOPEN-E  جیروتسا جیروتسا هبهب   یتیابارت   یتیابارت   1616 سنسیال   سنسیال ندومن   ندومن هفاضا   هفاضا ناونع : : ناونع 99

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   هعبات   هعبات زکارم   زکارم وو   هاگشناد   هاگشناد هکبشو   هکبشو رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ یراپسنورب   یراپسنورب ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت 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 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهنآ زا  یکینورتکلا  ویشرآ  داجیا  یقوقح و  دانسا  زا  یرادربریوصت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003007000261 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

تکرش 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تاحیضوت  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88318206-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهنآ اهنآ زازا   یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ داجیا   داجیا وو   یقوقح   یقوقح دانسا   دانسا زازا   یرادربریوصت   یرادربریوصت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 111 1

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مپ هناماس  ینابیتشپ  شزومآ و  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000229 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ایک ینیسح  لاون  هدننک  هضرع  عجرم   NEXCOM یتراجت مان   NSA5110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  هداز 22165708  نیسح  مناخ  : ینفدحاو ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مپمپ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1212

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا مرن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000230 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166414  نیتم  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هاگشناد   :: 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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

JUNIPER یتراجت مان   SRX3600-APPSEC-A-1 لدم سوریو  دض  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004430000026 زاین :  هرامش 

ناهفصا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش یامنرود  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SRX3600-APPSEC-A-1 لدم سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 2 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هام  یارب 1  هیوست  بصن -  اب  هارمه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174673441 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  یدازآ خ  نادیم  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37932770-031  ، 37932044-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37932046-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1313

JUNIPERJUNIPER یتراجت   یتراجت مان   مان   SRX3600 -APPSEC-A- 1SRX3600 -APPSEC-A- 1 لدم   لدم سوریو   سوریو دضدض   رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1414
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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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قباطم  ییاسانش  تراکرودصو  تیوه  رازحا  هناماس  یزادنا  هار  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  هئارا  مدع  هدوب و  یمازلا  تسویپ  دادرارق  هئارا  واضما 

1101001017000498 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تمیق  هئارا  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقرش پ8 ناغمرا  رایدنفسا خ  زا  رتالاب  اقیرفا  یرگسع 75358222 خ 

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

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدوب هدوب یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق هئارا   هئارا واضما   واضما تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق قباطم   قباطم ییاسانش   ییاسانش تراکرودصو   تراکرودصو تیوه   تیوه رازحا   رازحا هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم فارصنا   فارصنا هلزنم   هلزنم هبهب   نآنآ   هئارا   هئارا مدع   مدع وو  
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم هب  یلحم  هاگتسیا  دادعت 800  هب   ( CORPORATE - AM هخسن شیوداپ (  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  سنسیال و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ تادنتسم  گرب  اب 5  قباطم   . لاسکی

1101005221000414 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ژورپ 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب قباطم   . لاسکی تدم  هب  یلحم  هاگتسیا  دادعت 800  هب   ( CORPORATE - AM هخسن شیوداپ (  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  سنسیال و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسویپ تادنتسم  گرب   5

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تدم تدم هبهب   یلحم   یلحم هاگتسیا   هاگتسیا   800800 دادعت   دادعت هبهب    (  ( CORPORATE -  AMCORPORATE -  AM  هخسن هخسن شیوداپ (  (  شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سنسیال   سنسیال هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
 . . تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم گرب   گرب   55 اباب   قباطم   قباطم  . . لاسکی لاسکی
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راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(PCN106  ) هلاسکی ربراک  ینامزاس 100  Corporate شیوداپ سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090674000019 زاین :  هرامش 

راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

عوطقم 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

راسمرگ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(PCN106  ) هلاسکی ربراک  ینامزاس 100  Corporate شیوداپ سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک راولب ،  - راسمرگ نارهت  هداج  - راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  - راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدابآ  نارجل -  ناتسهد  راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1476663376 یتسپ : 

3121-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34280038-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( PCN106PCN106  ) ) هلاسکی هلاسکی ربراک   ربراک 100100 ینامزاس   ینامزاس   CorporateCorporate شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717
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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 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قباطم  بعش  فص  تیریدم  متسیس  هاگتسد  ینابیتشپ 396  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000499 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
مان یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  بو  تحت  بطم  کینیلک و  تیریدم  فص و  تیریدم  یهد و  تبون  یناسر و  عالطا  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ متسیس  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  بطیار  یتراجت 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر نمض.ددرگ  تبث  تایلام  نودب  عومجم و  تروص  هب  تمیق.تسا  دات  دروم  دادرارق  قبط  ینابیتشپ  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاوخکین یاقآ  ینف 64572754  سانشراک  یعیفش.دشاب 75358219 /  یم  یمازلا  ات 1401/07/24  دادرارق  سیون  شیپ  کرادم و  لاسرا  لیمکت و  ، تامازلا

 : 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق قباطم   قباطم بعش   بعش فصفص   تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   396396 ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1818
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  ندرک  همیمض  مدع  .تسا  یمازلا  الاک  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  -fortigate 100F لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیرخ دنیآرف  همادا  زا  فذح  اب  تسا  ربارب 

1201003115000167 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دنیآرف همادا  زا  فذح  اب  تسا  ربارب  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  مدع  .تسا  یمازلا  الاک  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  -fortigate 100F لاوریاف - 
.دیرخ

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

1401/07/24 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همان تنامض  نتشادن  ای  تساوخرد و  اب  ندوبن  ناسکی  الاک ، تمالس  تلاصا و  دات  مدع  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دادرخ 1404  دیسر  رس  اب  هنازخ  دانسا  طسوت  نیوزق و  یاهنادنز  تاعالطا  یروانف  هرادا  دات  زا  سپ  هیوست  .الاک  تدوع  = ربتعم

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربارب ربارب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندرک   ندرک همیمض   همیمض مدع   مدع .تسا   .تسا یمازلا   یمازلا الاک   الاک قیقد   قیقد تاصخشم   تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندرک   ندرک همیمض   همیمض -- fortigate 100Ffortigate 100F لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع
.دیرخ .دیرخ دنیآرف   دنیآرف همادا   همادا زازا   فذح   فذح اباب   تسا   تسا
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  ندرک  همیمض  مدع  .تسا  یمازلا  الاک  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  -fortigate 200F لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیرخ دنیآرف  همادا  زا  فذح  اب  تسا  ربارب 

1201003115000168 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دنیآرف همادا  زا  فذح  اب  تسا  ربارب  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  مدع  .تسا  یمازلا  الاک  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  -fortigate 200F لاوریاف - 
.دیرخ

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

1401/07/24 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همان تنامض  نتشادن  ای  تساوخرد و  اب  ندوبن  ناسکی  الاک ، تمالس  تلاصا و  دات  مدع  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دادرخ 1404  دیسر  رس  اب  هنازخ  دانسا  طسوت  نیوزق و  یاهنادنز  تاعالطا  یروانف  هرادا  دات  زا  سپ  هیوست  .الاک  تدوع  = ربتعم

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ ندرک   ندرک همیمض   همیمض مدع   مدع .تسا   .تسا یمازلا   یمازلا الاک   الاک قیقد   قیقد تاصخشم   تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندرک   ندرک همیمض   همیمض -- fortigate 200Ffortigate 200F لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع
.دیرخ .دیرخ دنیآرف   دنیآرف همادا   همادا زازا   فذح   فذح اباب   تسا   تسا ربارب   ربارب
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دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  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 16 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Nessus professional 1Y تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007007000181 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  - 

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

1401/07/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ ندوبن ،  تسویپ  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  هناماس  رد  ءاضما ) رهم و  اب  هارمه  مرف (  نیا  هحفص  ره 2  ندومن  تسویپ  لیمکت و  هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 (. ددرگ صخشم  امتح  الاک  لدم  دنرب و  .تفرگ (  دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  ناونع  چیه  هب  تمیق 

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31703205-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروهمج رمحا  لاله  تیعمج  ترایز  جح و  یکشزپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یمالسا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP قباطم ( HIS  ) ناتسرامیب تاعالطا  تیریدم  دنمشوه  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094588000041 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  ترایز  جح و  یکشزپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  RFP قباطم ( HIS  ) ناتسرامیب تاعالطا  تیریدم  دنمشوه  هناماس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996835111 یتسپ :  دک  کالپ 2658 ،  نایک  جرب  یوربور  رفظ  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86744666-021  ، 86744000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88678787-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Nessus profess ional 1YNessus profess ional 1Y ناونع : : ناونع 2 12 1

تسویپ تسویپ   RFPRFP  قباطم قباطم ( ( HISHIS  ) ) ناتسرامیب ناتسرامیب تاعالطا   تاعالطا تیریدم   تیریدم دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال نیرت  دیدج  هارمهب   RM2 رازفا مرن  نیرخآ  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000848 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD یشزرو یگنهرف و  هعومجم  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  تسویپ 

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

34188299-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال نیرت   نیرت دیدج   دیدج هارمهب   هارمهب   RM2RM2 رازفا   رازفا مرن   مرن نیرخآ   نیرخآ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( متسیس مج   ) عالطا بسک  متسیس  هاگتسد  رازفا 2  تخس  رازفا و  مرن  تاعطق  نیمأت  یساسا و  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005003 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنرب هب  مالعا  کالم   ، خرن داهنشیپ  هگرب  رد  دصرد )   ) یداهنشیپ تباث  بیرض  /09166052004/ .دینک تسویپ  لیمکت و   ، هعلاطم ار  کرادم  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم 

.دیشاب دنلبرس  قفوم و  / ددرگ یم  لاطبا  طسوتم  تالماعم  فقس  یالاب  غلابم  یداهنشیپ  لک  تمیق  تمسق  رد 

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

4454038-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( متسیس متسیس مجمج    ) ) عالطا عالطا بسک   بسک متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   22 رازفا   رازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت وو   یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تمرف  قبط  ناگزمره  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  تیاس  زا  یتابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003757000259 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناتسا  ناگدننک  نیمات  اب  تیولا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیق 

دوش یم  زیراو  هدننک  نیمات  باسح  هب  هناهام  تروص  هب  هطوبرم  دحاو  دیئات  شرازگ و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ 
ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک 

7915857499 یتسپ :  دک  عولط ،  نابایخ  سابعردنب ، سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33662541-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662061-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

 . . تسویپ تسویپ تمرف   تمرف قبط   قبط ناگزمره   ناگزمره ناتسا   ناتسا یزرواشک   یزرواشک داهج   داهج نامزاس   نامزاس تیاس   تیاس زازا   یتابیتشپ   یتابیتشپ ناونع : : ناونع 2525

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14012147 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5766702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
control techniques ای  himel دنرب / ناوت سناکرف  لرتنک  ویارد  ناونع : 

14012147 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

control techniquescontrol techniques ایای     himelhimel دنرب   دنرب // ناوت ناوت سناکرف   سناکرف لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) تسویپ تساوخرد  قباطم  دنومکر و ...  یتعنص  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000098 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   in 15/4 زیاس  VGN-NR27G لدم هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدنزاس  عجرم   PCD یتراجت مان   QUAD لدم یتعنص  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP212E لدم تروپ  هکبش 2   KVM چیئوس الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق  یسررب  دروم  ناونع  چیه  هب  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخ  رد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن : 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکناریا   دکناریا  ) ) تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم وو ...  ...  دنومکر   دنومکر یتعنص   یتعنص رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  قباطم  زایندروم  یالاک  دنشابیم ) هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) دیرخ 0034287 اضاقت  یقرب -  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004968 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اتلد یتراجت  مان  شخرد 29/29  لدم  رد  دربراک  ییودرگ  گنر  یزلف  کالپ  هریگتسد و  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

روالاب یرغص  هدننک  هضرع  عجرم  هیذغت  عبنم   TP یکینورتکلا درب  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
اریو تعنص  نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PLC src manager رورس قاتا  امد  رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  قباطم  زایندروم  یالاک  دنشابیم ) هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) دیرخ 0034287 اضاقت  یقرب -  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا امد   امد رلرتنک   رلرتنک هیذغت -  -  هیذغت عبنم   عبنم   TPTP  یکینورتکلا یکینورتکلا درب   درب ییودرگ -  -  ییودرگ گنر   گنر یزلف   یزلف کالپ   کالپ وو   هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /vibration monitoring تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005348 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  زادرپ  نامژار  عیانص  هدنزاس  عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  لدم 3300  گنیروتینام  متسیس  جنس  شزرل  دربراک  هعطق  درب  الاک :  مان 

زادرپ نامژار  عیانص 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 – 07731311458 - 07731311457 07731311469-07731311460

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتوچکا لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000236 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 3512 و 3406 و 3412  روتارنژ  لماک  روتیوچکا  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا مدع  تروص  رد  دشاب / یم  رظن  دم  لخاد  تخاس  یالاک  ًامتح  یناریا  یالاک  دوجو  تروص  رد  دشاب / یم  هباشم  هابتشا و  روکذم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هزور  لهچ  هجو  تخادرپ  ددرگ / یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  مالعتسا  مرف  قبط  افطل  ددرگ / یمن  یئاشگ  زاب  تمیق  داهنشیپ  ینف ،  داهنشیپ 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34374376-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ //vibration monitoringvibration monitoring ناونع : : ناونع 2929

روتوچکا روتوچکا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس 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  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/10/17عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لالح فشاک  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هرواشم  تامدخ  ناونع : 

14012445 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/10/17 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5766704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط   tomst کرام رایشوه  یسرزاب  مالقا  ناونع : 

14012238 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/16 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لالح لالح فشاک   فشاک وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3131

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط   tomsttomst  کرام کرام رایشوه   رایشوه یسرزاب   یسرزاب مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رانک دنورا  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 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  زاین  دروم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090623000024 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رانکدنورا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عراز سگرن  هدننک  هضرع  عجرم   kg 6 ردنلیس یتسد  لکش  شتآ  دربراک  ژراش  لباق  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

راکزیهرپ بوقعی  هدننک  هضرع  عجرم   DRAEGER یتراجت مان   FPS7000 لدم  EPDM تروص مامت  یناشن  شتآ  یسفنت  کسام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  تراپ  ژد  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   kg 12 تیفرظ یدالوف  ردنلیس  قیرح  افطا  زاگ  ردوپ و  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ناتسزوخ ناشن  قیرح  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6331813156 یتسپ :  دک  یرادشخب ،  بنج  سراف  جیلخ  یرتم   45 راولب رانک  دنورا  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53392477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53392466-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3333
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاطبا تروصنیا  ریغ  رد  دوش  عارجا  دیاب  ینف  رتفد  دات  یگنهامه و  اب.دشابیم  تسویپ  هب  تساوخ  رد  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگیم

1101030708000430 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

اپیاس وردوخ  هواک  تاعطق  نیمات  یسدنهم و  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  دنولا  یتراجت  مان  لدم 1392  قیرح  ءافطا  یناشن  شتآ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732205-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0146054 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/07/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLAME DETECTOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

13921392 لدم   لدم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یناشن   یناشن شتآ   شتآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3434

FLAME DETECTORFLAME DETECTOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  لوسپک  جنسناراب و  تعاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000208 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  لوسپک  یدیلوت  ینواعت  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب 
ردنلیس 8 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  نامزاس  رابنا  ات  لیوحت  هنیزه  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  - الاک لیوحت  زا  سپ  هام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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  2424   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینواعت ینواعت دنزام   دنزام ناراب   ناراب یزلف   یزلف ردنلیس   ردنلیس   kgkg  1212 تیفرظ   تیفرظ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا دربراک   دربراک   p- 12p- 12 لدم   لدم زاگ   زاگ اباب   طولخم   طولخم ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 3636
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ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO -HWIC-2FE هکبش رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004635000134 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
لزغ راگن  نیمارآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCI SYSTEMS INC هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   HWIC-2FE لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ) لحم رد  یلصا  یتنراگ  اب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگن داهنشیپ  نیزگیاج  یالاک 

هام کی  رثکادح  باسح  هیوست 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCO -HWIC-2FECISCO -HWIC-2FE  هکبش هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 3737
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ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مازلا تسویپ -  مالعتسا   k9-1841 وکسیس رتور  هاگتسد  وکسیس k9-2911 و 1  رتور  هاگتسد   2 هباشم -  یباختنا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ دنس  هارمه  هب  مالعتسا  قاحلاو  لیمکت 

1101003781000037 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SEC/K9/1841 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - تسویپ مالعتسا  قبط   k9-1841 وکسیس رتور  هاگتسد  وکسیس k9-2911 و 1  رتور  هاگتسد  تساوخرد 2  دشابیم - هباشم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس رد  تسیمازلا  یتناراگ  تادنتسم  هرمه  هب  مالعتسا  مرف  قاحلاو  لیمکت 

7916686138 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  بعش  تیریدم  نامتخاس  ماما -  نادیم  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333310-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344011-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیمکت لیمکت مازلا   مازلا تسویپ -  -  تسویپ مالعتسا   مالعتسا   k9- 1841k9- 1841 وکسیس   وکسیس رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد   11 وو     k9-291 1k9-291 1 وکسیس   وکسیس رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد   22 هباشم -  -  هباشم یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
یتناراگ یتناراگ دنس   دنس هارمه   هارمه هبهب   مالعتسا   مالعتسا قاحلاو   قاحلاو

3838
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تصش و  IP سالک ود  یور  رب  یصاصتخا و  تروص  هب  هیناث  رب  تیباگم  دناب 100  یانهپ  اب  تنرتنیا  سیورس  هئارا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم داتس  تهج  ربتعم  ییاتراهچ 

1101093985004974 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/26 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم زا  سپ  هدومن و  مادقا  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  خرن  هئارا  مرف  ندومن  لیمکت  هب  تبسن  راک  حرش  هعلاطم  زا  سپ  تسا  دنمشهاوخ  امارتحا ؛"  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لاسرا  یراذگراب و  مالعتسا  یرازگرب  تهج  داتس  هناماس  رد  خرن  هئارا  مرف  راک و  حرش  یاضما  و 

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

34148326-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تصش   تصش   IPIP سالک   سالک ودود   یور   یور ربرب   وو   یصاصتخا   یصاصتخا تروص   تروص هبهب   هیناث   هیناث ربرب   تیباگم   تیباگم   100100 دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس هئارا   هئارا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یزکرم یزکرم داتس   داتس تهج   تهج ربتعم   ربتعم ییاتراهچ   ییاتراهچ

3939
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یلامش ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوحن ، هباشمدک ناریا.تسویپ  یناگرزاب  ینف و  تاصخشم  قبط  ، هکبش تینما  لاوریافرازفا  تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا یالاکاب  تیولوا.تساداتدروم  ینفرظانرظنابالاک  ، یدقن : تخادرپ

1101005270000219 زاین :  هرامش 
صاخ یماهس  یلامش    ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  هنایار  ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان   XG 310 لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه ، درونجب لیوحت : لحم  یدقن  : تخادرپ هوحن.ددرگ  یراذگراب  هناماسردودات  ، تسویپ یناگرزاب  ینف و  تاصخشم  ، دشاب یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناریا یالاکاب  تیولوا  ، تسا لوبقدروم  ینفرظاندات  ابالاک.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  هیلختو  لمح  ، یریگراب

9414996463 یتسپ :  دک  شزرو ،  هچوک  شبن  تلود  -  راولوب  درونجب -  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241326-058  ، 32245913-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32245911-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاقلعتم  نوستاو و  یتارباخم  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000651 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   FORAT یتراجت مان  هبعج  یدنب  هتسب  عون   HTL لدم  HTL-Modem RTU عون اتید  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 117 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: 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 تینما   تینما لاوریافرازفا   لاوریافرازفا تخس   تخس ناونع : : ناونع 4040

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   نوستاو   نوستاو یتارباخم   یتارباخم مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 4141
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5767288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قباطم  یطاقسا  یاهیرتاب  یروآ  عمج  تشر و  زکرم  رد   UPS RIELLO یارب  100AH-12V یاه یرتاب  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاررقم  طباوض و 

1101001022001261 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 013- اب  ینف  دراوم  اب  هطبار  رد  دیناوتیم  زاین  تروص  رد  تسا و  هدش  جرد  تسویپ  یاهلیاف  رد  ینف  یمومع و  طباوض  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یلخاد 24   32132594 هرامش 013 - اب  یمومع  دراوم  اب  هطبار  رد  یلخاد 20 و   32132594

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

33132594-013  ، 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

طباوض طباوض حرش   حرش قباطم   قباطم یطاقسا   یطاقسا یاهیرتاب   یاهیرتاب یروآ   یروآ عمج   عمج وو   تشر   تشر زکرم   زکرم ردرد     UPS RIELLOUPS RIELLO یارب   یارب   100100 AH- 12VAH- 12V  یاه یاه یرتاب   یرتاب بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاررقم   تاررقم وو  
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لوفزد 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 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو ویدار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050301000045 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  لوفزد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB911G-5HPacD-QRT لدم  GHz 5 سناکرف سلریاو  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6461635519 یتسپ :  دک  لوفزد ،  یرادرهش  یرادنامرف  نابایخ  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42420511-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42421783-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 17 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو سلریاو ویدار   ویدار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

ییایرد ییایرد یایا   هراوهام   هراوهام لانیمرت   لانیمرت یگناخ -  -  یگناخ نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 4444
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نفلت یاه  یشوگ  یکدی  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 **** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179000881 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنب یجرف  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  لاشرام  یتراجت  مان   ME-301 لدم یگناخ  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 1000 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

دنب یجرف  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  لاشرام  یتراجت  مان   ME-302 لدم یگناخ  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 500 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
دنب یجرف  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  لاشرام  یتراجت  مان   ME-306 لدم یگناخ  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 1000 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

دنب یجرف  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  لاشرام  یتراجت  مان   ME-303 لدم یگناخ  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 500 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   W 36 ناوت  GHz 1/5 سناکرف  MARINESTAR لدم ییایرد  یا  هراوهام  لانیمرت  الاک :  مان 

ایسآ نفلت  تاطابترا  هدننک 
ددع 1000 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1

 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

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

53226172-061  ، 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
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتشون لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  -- هباشم دک  ناریا  رتیلپسا  - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش

1101092113000542 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ردنب رون  هیالط  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   DRAFT یتراجت مان   ASC-R61R-JACK لدم هنایار  هکبش  هعطق  رتیلپسا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

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

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

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتشون هتشون لکلک   غلبم   غلبم -- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ---- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا رتیلپسا   - - رتیلپسا ناونع : : ناونع
.دوش .دوش
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pc 48 یارب ییویدار  یاه  مدوم  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000228 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166414  نیتم  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cate6 سنزگن کرام  ینوریبو  یلخاد  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000124 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یلخاد  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pcpc   4848 یارب   یارب ییویدار   ییویدار یاه   یاه مدوم   مدوم دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 4646

cate6cate6 سنزگن   سنزگن کرام   کرام ینوریبو   ینوریبو یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4747
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5767614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تراک  - سنفورتکلا درب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000171 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کاوژپ ینامرآ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   ASLC لدم لانرتنیا  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  روتکاف  شیپ  تسویپ  ددرگ  مالعا  یلک  تروصب  اهتمیق  دوشیم  هداد  تدوع  مالقا  هیلک  ینف  تاصخشم  اب  الاک  قباطت  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هزور  سانجا 7 لیوحت   ) تسا یمازلا 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بانیم یرادرهش   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش تراک   تراک -- سنفورتکلا سنفورتکلا درب   درب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

ینابایخ ینابایخ یاه   یاه غارچ   غارچ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949
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ینابایخ یاه  غارچ  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093071000070 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بانیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یاهلباک هدنزاس  عجرم   m 1000 هرقرق  PVC قیاع سنج   2x16 NYY-RM دک  2x16 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   NYY-RM قرب لباک  الاک :  مان 

یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم 
هرقرق 500 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
رونلگ هدنزاس  عجرم   W 250-150 ناوت  G13 غورف حرط  ینابایخ  تساکیاد  یموینیمولآ  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 80 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زیهجت نایسراپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   EOD-0902-80 لدم ینابایخ  یاه  غارچ  وزاب  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

بصن 80 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  اضما  رهم و  اب  لیمکت  یاهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981768795 یتسپ :  دک  بانیم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ماما  راولب  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 42230024-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42230024-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  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 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Brand rex دروک چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001052 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشن هدافتسا  یلصا  ریغ  ای  هباشم  یالاک  زا  افطل  ( یرتم ددع 1  یرتم و 20  ددع 2   20) ددع دادعت 40   Brand.rex patch cord- ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029260-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Brand rexBrand rex  دروک دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 5050
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  نیوزق  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زاین  دروم  هنایار  هکبش /  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هناماس رد  تسیل  لک  یارب  تمیق  کی  جرد 

1201003115000166 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسیل لک  یارب  تمیق  کی  جرد  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  نیوزق  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زاین  دروم  هنایار  هکبش /  تازیهجت  - 
.دشاب یم  دادرخ 1404  دیسر  رس  اب  هنازخ  دانسا  طسوت  هیوست  .هناماس  رد 

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

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همان تنامض  نتشادن  ای  تساوخرد و  اب  ندوبن  ناسکی  الاک ، تمالس  تلاصا و  دات  مدع  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دادرخ 1404  دیسر  رس  اب  هنازخ  دانسا  طسوت  نیوزق و  یاهنادنز  تاعالطا  یروانف  هرادا  دات  زا  سپ  هیوست  .الاک  تدوع  = ربتعم

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ .تسویپ   .تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم نیوزق   نیوزق ناتسا   ناتسا یاهنادنز   یاهنادنز لکلک   هرادا   هرادا زاین   زاین دروم   دروم هنایار   هنایار هکبش /  /  هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.هناماس .هناماس ردرد   تسیل   تسیل لکلک   یارب   یارب تمیق   تمیق کیکی   جرد   جرد

5151
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  نیوزق  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زاین  دروم  هنایار  هکبش /  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هناماس رد  تسیل  لک  یارب  تمیق  کی  جرد 

1201003115000165 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسیل لک  یارب  تمیق  کی  جرد  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  نیوزق  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زاین  دروم  هنایار  هکبش /  تازیهجت  - 
.دشاب یم  دادرخ 1404  دیسر  رس  اب  هنازخ  دانسا  طسوت  هیوست  .هناماس  رد 

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

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همان تنامض  نتشادن  ای  تساوخرد و  اب  ندوبن  ناسکی  الاک ، تمالس  تلاصا و  دات  مدع  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دادرخ 1404  دیسر  رس  اب  هنازخ  دانسا  طسوت  نیوزق و  یاهنادنز  تاعالطا  یروانف  هرادا  دات  زا  سپ  هیوست  .الاک  تدوع  = ربتعم

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ .تسویپ   .تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم نیوزق   نیوزق ناتسا   ناتسا یاهنادنز   یاهنادنز لکلک   هرادا   هرادا زاین   زاین دروم   دروم هنایار   هنایار هکبش /  /  هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.هناماس .هناماس ردرد   تسیل   تسیل لکلک   یارب   یارب تمیق   تمیق کیکی   جرد   جرد

5252
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باکت ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا طقف   ) MIKROTIK یتراجت مان   RBLHG-5nD لدم  GHZ 5/8 سناکرف  LHG یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 09144820310) - ههام لقادح 4  یتخادرپ  - رظن دروم  دک 

1101093908000005 زاین :  هرامش 
باکت ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

نارادبرس نارب  جوم  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RBLHG-5nD لدم  GHZ 5/8 سناکرف  LHG یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5991659655 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45522875-044  ، 45522871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45522100-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GHZGHZ   5/85/8 سناکرف   سناکرف   LHGLHG یتارباخم   یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار ددع   ددع   11 ناونع : : ناونع 5353
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نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت مرف  یراذگراب  دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یاهالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  یرون  ربیف  ویتکا  تازیهجت  تراک  یدادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا هدش 

1101001406000074 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریبدت هناسر  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-X4612-SFP-E لدم گنیچیئوس  متسیس  تروپ  تراک 12  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
اریز هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   T1/E1 لدم یتارباخم  لاتیجید  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-X4148-RJ لدم گنیچیئوس  متسیس  تروپ  تراک 48  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت تراک   تراک یدادعت   یدادعت ناونع : : ناونع 5454
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نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091335000064 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   THURAYA یتراجت مان   X5 TOUCH لدم یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   W 36 ناوت  GHz 1/5 سناکرف  MARINESTAR لدم ییایرد  یا  هراوهام  لانیمرت  الاک :  مان 
ایسآ نفلت  تاطابترا  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3471777995 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - یناهفصا یفرشا  نابایخ  - ءادهشلادیس راولب  - ظفاح نادیم  - ردونیم نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3194-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3194-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایرد ییایرد یایا   هراوهام   هراوهام لانیمرت   لانیمرت یایا -  -  هراوهام   هراوهام هارمه   هارمه نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 5555
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هکبش  هب  طوبرم  یفرصم  مالقا  9U و  کر تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001932 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  ایاپ  یتراجت  مان   9U لدم تینوی  کر 9  الاک :  مان 

ددع 325 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32710554-026  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هیهت5766844  ) یناسنا عبانم  رد  زوجم  یاراد  یاه  تکرش  تامدخ  زا  یدنم  هرهب  ناوخارف  تساوخرد 
(RFP

هحفص 7) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هب5767297 هعبات  زکارم  هاگشناد و  هکبشو  رازفا  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یراپسنورب 
تسویپ حرش 

هحفص 7) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیپ5767309 دوش -  یرازگراب  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد   - تسا هدش  هدافتسا  دک  ناریا  زا 
یتکرش ربتعم  یتناراگ  یاراد  - لحم رد  لیوحت  دوش - یرازگ  راب  روتکاف 

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5768495 . تسویپ تمرف  قبط  ناگزمره  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  تیاس  زا  هحفص 7)یتابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس رورس هکبش   هکبش هبهب   طوبرم   طوبرم یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا وو     99UU کرکر ناونع : : ناونع 5656
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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 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم 10  * رتم داعبا 3 هب  یتلافسآ  ریگتعرس  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000118 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 30 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تادنتسم  کرادم و  قبط   ) اههار هیشاح  سرادم  نازومآ  شناد  ینمیا  شزومآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001551000039 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 

باب 65 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک   ، 7618437417 یتسپدک :  رجف   یشزرو  هاگشاب  یوربور  نهآهار - لپ  زا  دعب  یمالسا - یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7618437417

32614794-034  ، 32613797-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32614793-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم 1010  * * رتم رتم داعبا  33 داعبا هبهب   یتلافسآ   یتلافسآ ریگتعرس   ریگتعرس تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 5757

(( تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم وو   کرادم   کرادم قبط   قبط  ) ) اههار اههار هیشاح   هیشاح سرادم   سرادم نازومآ   نازومآ شناد   شناد ینمیا   ینمیا شزومآ   شزومآ ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 112 ھحفص 50 
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PICK UP TUBE 1" & 2" 12 BAR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000591 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاضاقت  حرش  قباطم  - .

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
ددع  300 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یراذگراب  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  نیوخراد  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123194-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PICK UP TUBE 1" & 2 " 12  BARPICK UP TUBE 1" & 2 " 12  BAR ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 112 ھحفص 51 
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ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلاق دادعت 1650  هب  یتینارگ 8*35*50  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000247 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
بلاق دادعت 1650  هب  یتینارگ 8*35*50  لودج  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
بلاق  1,650 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا معا  اه  هنیزه  هیلک  باستحا  اب  یمالعا  تمیق  هدوب و  کی  هقطنم  یرادرهش  رابنا  لیوحت  لحم  ددرگ .  یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09194115356  اب  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب .  یم  هیلخت و ....  لمح و  یریگراب و 

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلاق بلاق   16501650 دادعت   دادعت هبهب     5050 ** 3535 ** 88 یتینارگ   یتینارگ لودج   لودج ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش رابنا  هب  لیوحت  زا  دعب  هجو  تخادرپ  / دوش تبث  تساوخرد  قبط  لک  غلبم  تمیق  / تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ راد رابنا  هب  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  نامز  تدم  رد 

1101093055000006 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  تاورب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  قیط   ./ تسا هباشم  دک  ناریا   / تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب   10 رد 10  / هفرطکی هیاپ  یب  یا  هشیش  نیگن  یا  هبرگ  مشچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دشاب

7671715565 یتسپ :  دک  مولعلارقاب ،  نابایخ  - یدازآ راولب  تاورب - شخب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232556-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44234721-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادرگربرود ینمیا  مئالع  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000116 زاین :  هرامش 

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

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

نمکرت رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PMMAPMMA  زنل زنل اباب   هفرط   هفرط کیکی   درز   درز یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 6161

نادرگربرود نادرگربرود ینمیا   ینمیا مئالع   مئالع ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 112 ھحفص 53 
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ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرولب کمن  دیرخ  مود  هلحرم  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000118 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سر کاخ  نش و  گنس ، جارختسا  سیورس :  مان 

نت 1500 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا فنصزا  زوجم  نتشاد  ددرگ .  یراذگراب  سپس  اضماو  رهم  هناماس  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  یمامت  دشابیم .  یمازلا  باسح  اصافم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

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

2422571-0173  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابیات ناتسرهش  هنهر  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ هدهع  هب  لمح  یاه  هنیزه  تاروسک  هیلک  تسویپ  مالعتسا  مرف  قبط  لودج  لیات و  دیرخ  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098729000001 زاین :  هرامش 

دابیات ناتسرهش  هنهر  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم   1450 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

دابیات یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9591743577 یتسپ :  دک  هنهر ،  یاتسور  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54522616-051  ، 54534087-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54534087-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرولب یرولب کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

لودج لودج وو   لیات   لیات دیرخ   دیرخ وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جومروخ یرادرهش   :: 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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  هب  هجوت  اب  یکیفارت  هدننک  ادج  مئالع و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تبث  هبساحم و  لک  تمیق  هدش  تبث  تمیق 

1101050079000205 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  جومروخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ربون هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  تراپ  ربون  یتراجت  مان   cm 18 عافترا  23x100 cm زیاس ینلیتا  یلپ  دناپماک  سنج  ینابایخ  یا و  هداج  هدننک  ادج  طخ  الاک :  مان 
ناریا تراپ 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  هب  هجوت  اب  یکیفارت  هدننک  ادج  مئالع و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  تبث  هبساحم و  لک  تمیق  هدش  تبث  تمیق 

ددرگن داجیا  یا  هسیاقم  لودج  رد  یللخ  ات  ددرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

7561874854 یتسپ :  دک  جومروخ ،  رهشوب  یتشد ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35322037-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35322037-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یکیفارت هدننک   هدننک ادج   ادج وو   مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

یرهش یرهش ناملبم   ناملبم وو   لوادج   لوادج گنر   گنر دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گرب رد  زاین  دروم  تایلمع  عون  ینف و  تاصخشم  هجوت  ابریماراصح  هژیو  هیحان  یرهش  ناملبم  لوادج و  گنر  دیرخ  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ اهب  مالعتسا 

1101095751000070 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تامورک گنر  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  تامورک  یتراجت  مان   g 3990 نلاگ گنر 100  دک  دیفس  ماف  قارب  ینغور  گنرشوپ  امن  گنر  الاک :  مان 
نلاگ 1700 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پات   g 970 یطوق گنر 11011100103256  دک  زمرق  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

یطوق 20 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

تامورک گنر  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  تامورک  یتراجت  مان  یطوق   cc 946 مجح گنر 140  دک  درز  ماف  قارب  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
یطوق 20 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
جرک رحس  گنر  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  رحس  یتراجت  مان   Lit 220 یزلف هکشب  گنر 5150  دک  قارب  یرفسف  زبس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

هکشب 20 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

دراهتشا ناریلد  هدننک  هضرع  عجرم  هکشب   Lit 220 یلومعم رنیت 10000  الاک :  مان 
هکشب 500 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
رون دیدارف  هدننک  هضرع  عجرم   ART MATE یتراجت مان  لدم 1-18  یدالوف  یشاقن  کدراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

کین یدیس  یفطصم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   GRAPH یتراجت مان  یددع  یقلط 1  هتسب  زیاس 16  رومس  لدم  جکرس  یرنه  یشاقن  وم  ملق  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
سیتاسیا گنر  یداش  هدننک  هضرع  عجرم   kg 15 یزلف بلح  گنر 361  دک  یبآ  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

بلح 1700 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

زیربت تعنص  تراجت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   Rozita1 لدم  cm 14 زیاس یتسد  نامتخاس  یشاقن  وم  ملق  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نالیگ  شکتسد  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  نالیگ  یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب  گرزب  زیاس  خن 13  هرمن  اب  یخن  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

نالیگ شکتسد 
هتسب 10 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ مالعتساگربردامتح  ناگدننکتکرشیداهنشیپیاهتمیقدینک  هعجارم  یتسویپدانساهب  تمیق  هئارایاربهدش  هدافتسا  هباشمیاهدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  تمیقداهنشیپهبتریاغم  تروصرددشابناسکیاهبمالعتساوهناماسرد  هدشدراو  لکعمجدوش  تقدددرگیراذگرابو  جرد 

3391636676 یتسپ :  دک  تشدکاپ ،  یرادرهش  (- (ع اضر ماما  راولب  - تشدکاپ تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36033342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36023433-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 2.9*3.30 یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1.20*3.9*3.30*3.33

1101007008000256 زاین :  هرامش 
هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  هتفرگ  سامت  یروصنم 09186225420  یاقا  اب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

دشاب یم  افبا  یزکرم  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت 

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

8236004-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: 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

10001000 x2500  mmx2500  mm  داعبا داعبا دورتسکا   دورتسکا موینیمولآ   موینیمولآ   4040 هغیت   هغیت هسنارف   هسنارف یفماس   یفماس   MCMC  روتوم روتوم یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک هقطنم  هپس  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 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  قباطم  یقرب  هرکرک  بصن  لمح و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  روتکاف  شی  همیمض 

1201001530000048 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

.دوش رکذ  یلک  تروص  هب  تمیق  - 
هطوبرم نیلوئسم  دات  زا  سپ  هجو  تخادرپ 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یموب  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک 

هدننک نیمات  هدهع  هب  باهذ  بایا و  یاه  هنیزه  هیلک  لقن و  لمح و  هنیزه  حلاصم ، هیلک  هیهت 
.دامرف لصاح  سامت  یهاشناریم  سدنهم  یاقآ  هرامش 08338254627  اب  ماهبا  هنوگ  ره  تروص  رد 

6714616441 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  روما  تیریدم  یدازآ -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228232-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38228232-083 :: 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

.تسا .تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیشی   همیمض   همیمض تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6868
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یدابازوریف ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیم کیتاموتا 2  یقرب  یلیر  یبرس  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091964000003 زاین :  هرامش 

یر یدابازوریف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لیم ود  برس  اب  گنیشاو  تیلباق  هنیمالم  هیور  اب  کیتاموتا  یقرب  یلیر  یبرس  برد  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
1 2 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یعیفر یاقا  هرامش 09392020451  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  لیم  ود  برس  اب  گنیشاو  تیلباق  هنیمالم  هیور  اب  کیتاموتا  یقرب  یلیر  یبرس  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت 

1849794113 یتسپ :  دک  فکمه ،  مالسا پ 72 ط  نایئادف  یر خ  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51048-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55953082-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیم لیم   22 کیتاموتا   کیتاموتا یقرب   یقرب یلیر   یلیر یبرس   یبرس برد   برد ناونع : : ناونع 6969
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم گرب  تسویپب 2 - هگنل تاموتا 3 برد  باب  کی  بصنودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشمدک  ناریا 

.ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  ساسارب  یمالعا  غلبم 
1101001407000088 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52323114-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل ساسارب   ساسارب یمالعا   یمالعا غلبم   غلبم دشاب   دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا تاصخشم   تاصخشم گرب   گرب 22 تسویپب   تسویپب -- هگنل هگنل تاموتا  33 تاموتا برد   برد باب   باب کیکی   بصنودیرخ   بصنودیرخ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ مالعا   مالعا یلک   یلک تروص   تروص هبو   هبو تسویپ   تسویپ

7070
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ تیحالص  نیعت  همانیهاوگ  راک و  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  / تسویپ راک  حرش  قبط  سناژروا  یقرب  کیتاموتا  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماجنا زا  سپ  هام  ود  تخادرپ  / یمازلا

1101095112000463 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ / یمازلا راکنامیپ  تیحالص  نیعت  همانیهاوگ  راک و  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  / تسویپ راک  حرش  قبط  سناژروا  یقرب  کیتاموتا  برد  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ماجنا زا  سپ  هام  ود 

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

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

راکنامیپ راکنامیپ تیحالص   تیحالص نیعت   نیعت همانیهاوگ   همانیهاوگ وو   راک   راک ینمیا   ینمیا تیحالص   تیحالص یهاوگ   یهاوگ // تسویپ تسویپ راک   راک حرش   حرش قبط   قبط سناژروا   سناژروا یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع
ماجنا ماجنا زازا   سپسپ   هام   هام ودود   تخادرپ   تخادرپ // یمازلا یمازلا

7171
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن لحم  دیدزاب  / تیفیک اب  یناریا  یالاک  / دوش هعلاطم  تسویپ  تساوخرد  / هباشم دک  / یقرب برد  یزادنا  هار  ، بصن  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتردق 23602019) سدنهم  ) سانشراک دات  / یمازلا

1101050259000638 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

برد هدننک  هضرع  عجرم   LABEL یتراجت مان   EVOLUS 90 لدم  100x220 cm داعبا یا  هشیش  سنج  ناملآ  رکناد  روتوم  اب  لبال  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
کف نمیا  نازاس 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتردق سدنهم  لیوحت  / ههام هیوست 2  / هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  یزادنا و  هار  بصن و  ، دیرخ یاه  هنیزه  هیلک  / تسا یمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرب یقرب برد   برد یزادنا   یزادنا هار   هار ،، بصن بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7272
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا طسوت  باسح  هیوست   . یزکرم نادنز  لحم  رد  لیوحت  هجرد 1 و  عون  زا  تسویپ و  تسیل  قبط  هریغ  نیبرود و  مالقا  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیسر 1404/03/26 رس  اب  هنازخ 

1201003115000164 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیسر 1404/03/26 رس  اب  هنازخ  دانسا  طسوت  باسح  هیوست   . یزکرم نادنز  لحم  رد  لیوحت  هجرد 1 و  عون  زا  تسویپ و  تسیل  قبط  هریغ  نیبرود و  مالقا  هیهت  - 
دوش لصاح  سامت  هرامش 09127875766  هب  ینامیلس  یاقآ  اب  یگنهامه  تهج 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیسر رس  اب  هنازخ  دانسا  طسوت  باسح  هیوست   . یزکرم نادنز  لحم  رد  لیوحت  هجرد 1 و  عون  زا  تسویپ و  تسیل  قبط  هریغ  نیبرود و  مالقا  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش لصاح  سامت  هرامش 09127875766  هب  ینامیلس  یاقآ  اب  یگنهامه  تهج   1404/03/26

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33444300-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: 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 مالقا   مالقا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7373
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد لیوحت  دوش - یرازگ  راب  روتکاف  شیپ  دوش -  یرازگراب  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد   - تسا هدش  هدافتسا  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتکرش ربتعم  یتناراگ  یاراد  - لحم

1101092267000019 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ین وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   NVR302-32S لدم  TB 20 تیفرظ  hdmi یجورخ لاناک و  هکبش 32  تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ویو 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

روشک راشای  نما  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC2124LR5-DUPF لدم لسکیپاگم  تلاب 4  یراوید  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هاگتسد 29 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

راشای نما  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC3614SR3-DPF28-M لدم لسکیپاگم  ماد 4  یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ یاراد  - لحم رد  لیوحت  دوش - یرازگ  راب  روتکاف  شیپ  دوش -  یرازگراب  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد   - تسا هدش  هدافتسا  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتکرش ربتعم 

5717676414 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  روپ  یلق  دیهش  نابایخ  ساملس  هداج  لوا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332700-044  ، 32778088-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32767675-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- لحم لحم ردرد   لیوحت   لیوحت دوش - - دوش یرازگ   یرازگ راب   راب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دوش -  -  دوش یرازگراب   یرازگراب هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا نتشاد   نتشاد تروصرد   تروصرد  - - تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکدک   ناریا   ناریا زازا   ناونع : : ناونع
یتکرش یتکرش ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد

7474
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دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم  یارب  تسویپ  لیاف  قبط  ریوصت  طبض  هاگتسد  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091338000039 زاین :  هرامش 

دابانگ یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-N8064-UH 64CH لدم لاتیجید  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5373-PC لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5363-PA لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدرگیم فذح  عمتجم  دیرخ  تسیل  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  تسویپ  لیاف  قباطم  طقف  طقف و  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد 

هدننک نیماتاب  لاسرا  لمح و  هنیزه 
دات  لیوحت و  خیرات  زا  یراکزور  رثکادح 20 تخادرپ 

هداز لیعامسا   09387551882

9691957678 یتسپ :  دک  ظفاح 16 ،  شبن  ظفاح - نابایخ  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57254413-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57254413-051 :: 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

دابانگ دابانگ یلاع   یلاع شزومآ   شزومآ عمتجم   عمتجم یارب   یارب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ریوصت   ریوصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7575
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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

رهشوب ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004202000030 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ یاهلیاف  قبط  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515759941 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یلم  کناب  تیریدم  یگنس  نایایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33321691-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321698-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  افطل   ) تسویپ لیاف  طیارش  قباطم   WV-S2236L نیبرود ددع  جنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001950 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایزرمارف نیلیآ  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV لدم  DOME هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61630486-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

یتسویپ یتسویپ یاهلیاف   یاهلیاف قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 7676

(( ددرگ ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ افطل   افطل  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش قباطم   قباطم   WV-S2236LWV-S2236L نیبرود   نیبرود ددع   ددع جنپ   جنپ ناونع : : ناونع 7777
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5766809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  تسیل  قبط  متیآ   3 رادرمیات - زیرپ  دیلک emergency stop و   - راد غارچ  لبود  تراتسا  پتسا  یتسش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000503 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراف یامزآ  روحم  هدننک  هضرع  عجرم   JRDT-50G01 لدم  A 16 نایرج تدش   V 220 ژاتلو لاتیجید  رمیات  هب  زهجم  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7EA25 لدم یراشف  لصو  عطق و  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
نیشرپ نمیا  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   DMA1153 لدم یتسد  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات الاک و  دات  تفایرد , زا  سپ  یتخادرپ  هراق , تالف  تفن  تکرش  هگنل  ردنب  ناگزمره  ناتسا  لیوحت  لحمدشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09300930547 دیرخ 02123945325 /  سانشراک  , دریذپیم ماجنا  هامود  زا  رتمک  یلام 

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

23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

متیآ5766809  3 رادرمیات - زیرپ  دیلک emergency stop و   - راد غارچ  لبود  تراتسا  پتسا  یتسش 
تسویپ یاضاقت  تسیل  قبط 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

تسویپ تسویپ یاضاقت   یاضاقت تسیل   تسیل قبط   قبط متیآ   متیآ   33 رادرمیات - - رادرمیات زیرپ   زیرپ وو     emergency s topemergency s top  دیلک دیلک  - - راد راد غارچ   غارچ لبود   لبود تراتسا   تراتسا پتسا   پتسا یتسش   یتسش ناونع : : ناونع 7878
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تفریج هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیوپ سسکا  تاعالطا - یروانف  رتویپماک و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090918000084 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
Unifi-AP-AC-LR لدم تنیوپ  سسکا  ددع  دادعت 10  - 

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

1401/07/20 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7867155311 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  هداج  رتمولیک 8  تفریج - تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43347705-034  ، 41233000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43347065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

تنیوپ5768014 سسکا  تاعالطا - یروانف  رتویپماک و  هحفص 68)تازیهجت  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا تاعالطا - - تاعالطا یروانف   یروانف وو   رتویپماک   رتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7979
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نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 08 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب ( تسویپ تادنتسم  دروارب و  تاصخشمو  کرادم  قبط  ) ددرت نوناق  نامتخاس  تهج  تیلپسا  تکاد  تیلپسا و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  9.898.000.000

1101001551000041 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شارت هدننک  هضرع  عجرم  ناراک  هیوهت  نارتسگ  شارت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  تیلپسا  تکاد  دربراک   C3/8D4R16F400.815 لیوک الاک :  مان 
ناراک هیوهت  نارتسگ 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

هدازاسراپ دازرف  هدننک  هضرع  عجرم   MDV یتراجت مان   Btu 48000 تیفرظ  MTB-48HW لدم تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
روشک یژرنا  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یتعنص  رتیه   ES-250 تسبزآ نودب  زوسن  تنزرب  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

روشک  BTU 18000 تیفرظ تعنص  رهم  رتاس  هدننک  هضرع  عجرم   YURAMA یتراجت مان   YXS-18HR لدم مرگ  درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

روشک  BTU 24000 تیفرظ تعنص  رهم  رتاس  هدننک  هضرع  عجرم   YURAMA یتراجت مان   YXS-24HR لدم مرگ  درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک   ، 7618437417 یتسپدک :  رجف   یشزرو  هاگشاب  یوربور  نهآهار - لپ  زا  دعب  یمالسا - یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7618437417

32614794-034  ، 32613797-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32614793-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروآرب دروآرب (( تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم وو   دروارب   دروارب تاصخشمو   تاصخشمو کرادم   کرادم قبط   قبط )) ددرت ددرت نوناق   نوناق نامتخاس   نامتخاس تهج   تهج تیلپسا   تیلپسا تکاد   تکاد وو   تیلپسا   تیلپسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
لایر لایر   9.898.000 .0009.898.000 .000

8080
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلکسا  - رادص راولب  - یناقلاط رهشوب خ  تمدخ : لحم  سردآ.یتسویپ  راک  حرش  قیط  ردانب  رگید  هب  اهروانش  ددرت  زوجم  ذخا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب هراق  تالف  تفن  تکرش 

1101093631003226 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلحاس یاه  بآ  ییایرد و  لقنو  لمح  سیورس :  مان 
روانش 1 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تالف تفن  تکرش  هلکسا   - رادص راولب  - یناقلاط رهشوب خ  تمدخ : لحم  سردآ.یتسویپ  راک  حرش  قیط  ردانب  رگید  هب  اهروانش  ددرت  زوجم  ذخا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهشوب هراق 

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردانب ردانب رگید   رگید هبهب   اهروانش   اهروانش ددرت   ددرت زوجم   زوجم ذخا   ذخا ناونع : : ناونع 8181
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نایانیب مک  نایانیبان و  یاهشزرو  نویساردف   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزرو لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090477000030 زاین :  هرامش 

نایانیب مک  نایانیبان و  یاهشزرو  نویساردف  هدننک :  رازگرب 
گنر 8 ود  رد  یناب  هزاورد  سابل.تفج  لابتوف 10  شفک   . تفج دنب 10  قاس.تفج  گنر 32  ود  رد  یشزرو  باروج  .ددع  نهاریپو 32  تروش  لابتوف  یزاب  سابل  - 

.ددع ددرت 26  شفک.ددع  ترش 50  یت  .ددع  نکمرگ 25  راولشددع  یناتیپاک 2  دنب  وزاب.تفج  یناب 2  هزاورد  شکتسد.تسد 
یشزرو الاک :  هورگ 

ددع  32 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش رکذ  سامت  هرامشو  غلبم  افطل  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1571745411 یتسپ :  دک  یدوریش ،  یشزرو  هعومجم  ریت  نادیم 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88810197-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88810196-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاصخشمو5767710 کرادم  قبط  ) ددرت نوناق  نامتخاس  تهج  تیلپسا  تکاد  تیلپسا و  دیرخ 
لایر دروآرب 9.898.000.000  ( تسویپ تادنتسم  دروارب و 

هحفص 6) ددرت  ( ددرت

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

ردانب5768025 رگید  هب  اهروانش  ددرت  زوجم  هحفص 6)ذخا  ددرت  ( ددرت

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

یشزرو5768489 شفک  هسبلا و  هحفص 6)دیرخ  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یشزرو یشزرو شفک   شفک وو   هسبلا   هسبلا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

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

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

زا 112 ھحفص 71 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3d383yxeesdk5?user=37505&ntc=5768489
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5768489?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیدیما 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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیل رادقم 300   AFFF قیرح 3 % ءافطا  موف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتیل رادقم 1500  نئتورپ 3 % رولف و  قیرح  ءافطا  موف 

( دشاب یم  رتیل  هب  رادقم  )
1101093200000054 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  هیدیما  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
MARINATEC GENERAL یتراجت مان  یزلف  فرظ  یدنب  هتسب  عون   FIRE EX8.0S لدم  ml 800 تیفرظ قیرح  ءافطا  موف  لژ و  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

پساویش هدننک  هضرع  عجرم   TRADING LLC
ددع 1800 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6373157593 یتسپ :  دک  هیدیما ،  یرادرهش  تلم ، کراپ  بنج  ایلع ، هیدیما  هیدیما ، هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52628800-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52622555-061 :: 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

لالح5766684 فشاک  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هرواشم  هحفص 29)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5766780 شتآ  زاین  دروم  هحفص 29)مزاول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

متیآ5766809  3 رادرمیات - زیرپ  دیلک emergency stop و   - راد غارچ  لبود  تراتسا  پتسا  یتسش 
تسویپ یاضاقت  تسیل  قبط 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

لدم 57668221392 قیرح  ءافطا  یناشن  شتآ  هحفص 29)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5767569kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ 
ینواعت دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس 

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یمیم رتیل   رتیل هبهب   رادقم   رادقم  ) ) رتیل رتیل   15001500 رادقم   رادقم نئتورپ  33 % % نئتورپ وو   رولف   رولف قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا موف   موف رتیل   رتیل   300300 رادقم   رادقم   AFFFAFFF قیرح  33 % % قیرح ءافطا   ءافطا موف   موف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب

8383
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نئتورپ 5767886%3 رولف و  قیرح  ءافطا  موف  رتیل  رادقم 300   AFFF قیرح 3 % ءافطا  موف  دیرخ 
( دشاب یم  رتیل  هب  رادقم   ) رتیل رادقم 1500 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( صاخ یماهس   ) وراد دیلوت  یزاسوراد  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - .دیامن لیذ  تاصخشم  اب   HPLC هاگتسدکی دیرخ  هب  مادقا  دوخ  یهاگشیامزآ  تاودا  لیمکت  تهج  دراد  رظن  رد  وراد  دیلوت  یزاسوراد  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هارمه هب   C18 نوتس  - RI روتکتد  - Degasser و Mixer لماش یرتیل  یلیم  ده 10  پمپ  هارمه  هب  راب  راشف 700  لمحت  اب   ( LPG تنیدارگ (  هلالح  راهچ  پمپ 

تکرش زا  هجرد  ات 85  ییامد 5  هدودحم  اب  نوآ  یزاسربتعم -  لماک  کرادم  رازفا -  مرن  یزادنا -  هار  لماک  تیک  هدنرادهگن -  هارمه  هب  روتکجنیا  نوتس -  شیپ 
ددرگ یم  تساوخرد  طیارش  دجاو  یاه 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

وراد دیلوت  یزاسوراد  تکرش  هواس -  هداج  یادتبا  نارهت -  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یلیم5767128 ده 10  پمپ  هارمه  هب  راب  راشف 700  لمحت  اب   ( LPG تنیدارگ (  هلالح  راهچ  پمپ 
...و  C18 نوتس  - RI روتکتد  - Degasser و Mixer لماش یرتیل 

هحفص 73) روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 -  - DegasserDegasser  وو   MixerMixer  لماش لماش یرتیل   یرتیل یلیم   یلیم   1010 دهده   پمپ   پمپ هارمه   هارمه هبهب   راب   راب   700700 راشف   راشف لمحت   لمحت اباب    (  ( LPGLPG تنیدارگ (  (  تنیدارگ هلالح   هلالح راهچ   راهچ پمپ   پمپ ناونع : : ناونع
...و ...و   C18C18 نوتس   نوتس  -  - RIRI روتکتد   روتکتد

8484
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نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا زیاس 50   GTV-50LU721S لدم سالپ  یج  دنمشوه  ید  یا  لا  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001025000101 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یراوید تکارب  هارمه  هب  چنیا  زیاس 50   GTV-50LU721S لدم سالپ  یج  دنمشوه  ید  یا  لا  نویزیولت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف دوش .  لاسرا  تیفیک  اب  چنیا و  یاه 50  هاگتسد  صوصخم  تکارب  تسا -  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  لاسرا -  زا  سپ  زور  هیوست 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا دیئات  دروم  هدش  دیق  لدم 

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81752173-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   5050 زیاس   زیاس   GTV-50LU72 1SGTV-50LU72 1S لدم   لدم سالپ   سالپ یجیج   دنمشوه   دنمشوه یدید   یایا   لالا   نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 8585
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  پوکسورکیم  نیبرود  پوکسورکیم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000621 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسود 09171242023 گنهرف  یاقآ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد طقف  یراذگ  تمیق  .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورفاب  لمح  هنیزه  همیرج  . لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص 

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط پوکسورکیم   پوکسورکیم نیبرود   نیبرود وو   پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 8686
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لاحمراهچ و ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ 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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هقلعتم  تازیهجت  نیبرود و  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000075000001 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قباطم  هقلعتم  تازیهجت  نیبرود و  بصن  دیر و  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع رتم   1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قباطم  هقلعتم  تازیهجت  نیبرود و  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613334 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  خ  ناماس ، هزاورد  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225200-038  ، 32228505-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223143-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود5766861 مالقا  هحفص 62)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5767226 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، ییارجا  تایلمع  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ناتسا رد 

هحفص 7) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شیپ5767309 دوش -  یرازگراب  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد   - تسا هدش  هدافتسا  دک  ناریا  زا 
یتکرش ربتعم  یتناراگ  یاراد  - لحم رد  لیوحت  دوش - یرازگ  راب  روتکاف 

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلاع5767320 شزومآ  عمتجم  یارب  تسویپ  لیاف  قبط  ریوصت  طبض  هاگتسد  هتسب و  رادم  نیبرود 
دابانگ

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چنیا5767615 زیاس 50   GTV-50LU721S لدم سالپ  یج  دنمشوه  ید  یا  لا  هحفص 7)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5767739 تسیل  قبط  پوکسورکیم  نیبرود  هحفص 7)پوکسورکیم و  نیبرود  ( نیبرود

هقلعتم هقلعتم تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787
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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

یتسویپ5767750 یاهلیاف  قبط  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  هحفص 62)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

همیمض5768021 روتکاف  شیپ  افطل   ) تسویپ لیاف  طیارش  قباطم   WV-S2236L نیبرود ددع  جنپ 
( ددرگ

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هقلعتم5768375 تازیهجت  نیبرود و  بصن  هحفص 7)دیرخ و  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  متیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000038000049 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Ultrium Universal Cleaning Cartridge لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راب هناماس  رد  اددجم  روآ  دهعت  زاجم و  نابحاص  ءاضما  هرهم و  اب  ار  روتکاف  شیپ  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزهددرگیم  تخادرپ  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  باسح 45 هیوست  دامنیراذگ 

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

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

37613008-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ متیس   متیس ناونع : : ناونع 8888
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طابر ، نارهت یاهدحاورد  اه  شیامزآ.دریذپ  تروصدیاب  دایتعا  مدع  شیامزآرفن  162 دادعت هب.دشاب  یم  هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یمرهشمالسا  ، میرک

1101091319000088 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رفن 162 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هاگشیامزآ  هدهعرب  باهذو  بایا  هنیزه.ددرگ  یم  مالعا  ابقاعتم  اهدحاورد  تارفندادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دایتعا دایتعا مدع   مدع شیامزآرفن   شیامزآرفن   162162 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 8989

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  زاس  هریخذ  یاه  دراه  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000113 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناجیابرذآ ناریلد  نارتسگ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   Adata یتراجت مان   SSD SX900 لدم  GB 64 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن دامن تقد   تقد افطل   افطل دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ یاه   یاه دراه   دراه تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 9090

رتویپماک رتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9191
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رتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاضاقت  حرش  قبط 

نف اب  هارمه  امازلا   cpu موس متیآ 
دشابیم هباشم  دکناریا 

1101092179000887 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PWR-7200-ACE لدم  W 280 ناوت رورس  دربراک  هنایار  هکبش  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADVANTECH یتراجت مان   AIMB-766G2-00A1E لدم هنایار  یتعنص  دربردام  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   MSA P2000 G3 لدم  GB 600 تیفرظ  Net HDD زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نایناریا نایار  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHZ 3/8 شزادرپ تعرس  لدم 3570  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هچراپکی لاصتا  هعسوت  حرط و  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   INOGENI هدنزاس عجرم   VGA/USB3.0 لدم لانرتنیا  رچپک  تراک  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
سیس اوآ  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GSKILL هدنزاس عجرم  هنایار   DDR3 1600 لدم  GB 8 تیفرظ هعطق  مر  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

ینامحر یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   PRIME H310M-K R2.0 لدم هنایار  دربراک   Ddr3 دربردام الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضما رهم و  یاراد  هدش  پیات  هناگادج  امازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشابیم هباشم  دکناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  اضاقت و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم زا  فذح  قوف  دراوم  تیاعر  مدع  / ییاشگزاب زا  دعب  زور  یلام 30 داهنشیپ  رابتعا  / الاک هنومن  دات  هب  طونم  ییاهن  دات  / ددرگ یرازگراب 

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

53340238-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5767023 . نامزاس رد  دوجوم   OPEN-E جیروتسا هب  یتیابارت  سنسیال 16  ندومن  هحفص 7)هفاضا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاس5767864 هریخذ  هحفص 77)متیس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

دایتعا5767887 مدع  شیامزآرفن  هحفص 77)دادعت 162  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دامن5767974 تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  زاس  هریخذ  یاه  دراه  هحفص 77)تاصخشم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رتویپماک5768374 هحفص 77)تازیهجت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زایندروم تامدخ  اهالاک و  تسیل   ، هدش تسویپ  طیارش  قباطم  رورس  قاتا  هب  لاصتا  نآ و  هب  اه  هاگتسد  لاصتا  ترا و  هاچ  رفح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  تسویپ 

1101004163000056 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

ینارون دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   60x60 cm داعبا یکیتسالپ  ترا  هاچ  هچیرد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هاچ زیهجت  کقاتا و  تخاس  سیورس :  مان 

هقلح 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمامت هب  ترا  لباک  لاصتا  یشک و  لباک.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   ، تسا هدش  تسویپ  زایندروم  تامدخ  اهالاک و  تسیل  رادیرخ و  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  رورس  قاتا  رد  وجوم  یاه  کر 

7916813541 یتسپ :  دک  تلود ،  ناتسوب  بنج  یبونج -  تلاسر  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33610469-076  ، 33610430-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33610430-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زایندروم زایندروم تامدخ   تامدخ وو   اهالاک   اهالاک تسیل   تسیل  ، ، هدش هدش تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش قباطم   قباطم رورس   رورس قاتا   قاتا هبهب   لاصتا   لاصتا وو   نآنآ   هبهب   اهاه   هاگتسد   هاگتسد لاصتا   لاصتا وو   ترا   ترا هاچ   هاچ رفح   رفح ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدش   هدش تسویپ   تسویپ

9292
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هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DE4000F وونل رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091861000123 زاین :  هرامش 

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 
Lenovo هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نارهت  شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   Lenovo یتراجت مان   sr250 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دکنااریا  .دشابیم  یمازلا  هناگادج  روطب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  همیمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33805719-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دبیم 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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DE4000FDE4000F وونل   وونل رورس   رورس ناونع : : ناونع 9393

دبیم دبیم هاگشناد   هاگشناد یارب   یارب   G10  PlusG10  Plus ورس   ورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494
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دبیم هاگشناد  یارب   G10 Plus ورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030020000007 زاین :  هرامش 

دبیم هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

کت اران  یکناب  کینورتکلا  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-507632 لدم  TB 2 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   SAS DESK SHELF لدم رورس  لماک  نف  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   RAM 32GB 1x32GB لدم  HPE رورس الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   POWER SUPPLY KIT لدم  HPE رورس الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دوجوم  تسویپ  یاه  لیاف  رد  لماک  تروص  هب  تاعطق  تسیل  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8961955133 یتسپ :  دک  هداز ،  ییحی  راولب  سدقم  عافد  نادیم  دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32357502-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35353004-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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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دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رورس  هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003199000013 زاین :  هرامش 

( دورهاش  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج یبلاط 09194336269  مناخ  هطوبرم  سانشراک  .دوش  یراذگراب  هناماس  رد  هدش  اضما  رهم و  لیمکت و  تمیق  مالعتسا  هگرب  دادرارق و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه

3616798584 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  کی  رتمولیک  اضر -  ماما  نادیم  یدازآ  -  نادیم   - همشچرس دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32207676-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32207661-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / تالاصتا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000321 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731311460-1463-1469-1458-1457-1461

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ // تالاصتا تالاصتا ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا.تسویپ  ینف  تاصخشم  رب  قبطنم  ددع  گیگ 4  رورس 64  مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001049000110 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SILICON4ME ییاوقم هبعج   MHz 800 لاقتنا تعرس   GB 2 تیفرظ  DDR2 لدم مر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ تبث  مدع  ددرگ  یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ  دشاب .  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا.تسویپ  ینف  تاصخشم  رب  قبطنم  ددع  گیگ 4  رورس 64  مر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ممعم 09123321737 یاقآ  ینف  سانشراک  .ددرگ  یم  یقلت  مالعتسا  رد  در  هلزنم  هب  روتکاف 

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31102205-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هکبش و  یفرصم  مالقا  رگید  گیگ و  رورس 16  مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001933 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایاپ زبس  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PC3-14900R لدم  GB 16 تیفرظ  DDR3 1866 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 46 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32710554-026  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

گیگ گیگ رورس  6464   رورس مرمر   ناونع : : ناونع 9797

رورس رورس وو   هکبش   هکبش یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا رگید   رگید وو   گیگ   گیگ   1616 رورس   رورس مرمر   ناونع : : ناونع 9898

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

هدش5766737 تسویپ  طیارش  قباطم  رورس  قاتا  هب  لاصتا  نآ و  هب  اه  هاگتسد  لاصتا  ترا و  هاچ  رفح 
.تسا هدش  تسویپ  زایندروم  تامدخ  اهالاک و  تسیل  ،

هحفص 81) رورس  ( رورس

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

5767248DE4000F وونل هحفص 81)رورس  رورس  ( رورس

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

مپ5767452 هناماس  ینابیتشپ  شزومآ و  هحفص 7)نیمات و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قاتا5767533 امد  رلرتنک  هیذغت -  عبنم   TP یکینورتکلا درب  ییودرگ -  گنر  یزلف  کالپ  هریگتسد و 
رورس

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دبیم5767566 هاگشناد  یارب   G10 Plus ورس هحفص 81)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ5767580 تسیل  قبط  رورس  هاگتسدکی  هحفص 81)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ5767581 حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / هحفص 81)تالاصتا رورس  ( رورس

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

گیگ5768349 رورس 64  هحفص 81)مر  رورس  ( رورس

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

رتویپماک5768374 هحفص 77)تازیهجت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس5768454 هکبش  هب  طوبرم  یفرصم  مالقا  9U و  هحفص 32)کر هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5768500 هکبش و  یفرصم  مالقا  رگید  گیگ و  رورس 16  هحفص 81)مر  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نواعت یراذگ  هیامرس  تنامض  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوسن قودنصواگ  ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001175000026 زاین :  هرامش 

نواعت یراذگ  هیامرس  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 
قودنص واگ  - 

2000BNR هواک لدم  قودنص  واگ 
روسنس برد  ود  دمک 

رد 59 ذد 120  یجراخ 187 داعبا 
رد 120 رد یلخاد 172 داعبا 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تاصخشم  قباطم  انیع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1585776611 یتسپ :  دک  یکداژن پ13 ،  نودیرف  دیهش  یزاریش خ  یازریم  دنز خ  ناخ  میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88842610-021  ، 88842609-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88842611-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوسن زوسن قودنصواگ   قودنصواگ ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع 9999

ولبات ولبات یکیناکم -  -  یکیناکم حطس   حطس چیئوس   چیئوس ساسا -  -  یپیپ   ویوی   یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم یقرب -  -  یقرب ریش   ریش هلعش -  -  هلعش روسنس   روسنس یتعنص -  -  یتعنص جنسامد   جنسامد قرب -  -  قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع
نکمرگ نکمرگ لرتنک   لرتنک

100100

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

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

زا 112 ھحفص 87 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l3yhezcdsusbd?user=37505&ntc=5768007
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5768007?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


 . تسویپ مالعتسا  لیاف  یمالعا  تاصخشم  قبط  ملق )   15  ) هاگتسیا رتیه  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یتساوخرد  یالاک  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

1101092586000205 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهلباک هدنزاس  عجرم   m 1000 هرقرق  PVC قیاع سنج   2x2/5 NYY-RM دک  2x2/50 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   NYY-RM قرب لباک  الاک :  مان 
یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم 

هرقرق 45 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

الیا سراپ  یناگرزاب  یتامدخ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HERTH یتراجت مان   PT100 لدم یتعنص  جنسامد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
زوریپ لامش  یزاس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   EJB10 ینف هرامش  راجفنا  دض  میسقت  هبعج  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

ایسآ زاگ  ارگآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  زاگ  ارگآ  یتراجت  مان   victoria لدم یراوید  ژافوش  جیکپ  دربراک  هلعش  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
یبیقن اضردیس  هدننک  هضرع  عجرم   CASTEL یتراجت مان  یتعنص  هناخدرس   in 2\1 یقرب ریش  الاک :  مان 

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

یبیقن اضردیس  هدننک  هضرع  عجرم   CASTEL یتراجت مان  یتعنص  هناخدرس  یقرب 3\8  ریش  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
یهاگشناد داهج  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   MAKSEL هدنزاس عجرم   ASA لدم  kVA 60 سا یپ  وی  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

اوآ ناینرپ  قفا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 500   PVC سنج  TUBE1 لدم لباک  شکور  الاک :  مان 
هبعج 35 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
کینکت ضویع  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   LS-02 لدم یکیناکم  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

سراف شجنس  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  ارون  یتراجت  مان  زاگ  راشف  لیلقت  هاگتسیا  دربراک   HET98 نکمرگ لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

 . تسویپ مالعتسا  لیاف  یمالعا  تاصخشم  قبط  ملق )   15  ) هاگتسیا رتیه  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یتاسوخرد  یالاک  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

.دشابیم تسویپب  یسرزاب  هنماد  مالعتسا و  طیارش  مالعتسا و  لیاف 
هارمه 09232078487 هرامش 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  قباطم  پاکیپ  ناسین  تاعطق  ملق   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288002950 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وکلد الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
وکلد الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

درگرس شکچ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نژیسکا روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نژیسکا روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نژیسکا روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نژیسکا روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف /  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23776-061341  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زوسن5768007 قودنصواگ  ددع  هحفص 86)ود  روسنس  ( روسنس

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

یپ5768476 وی  یکدی  تاعطق  هعومجم  یقرب -  ریش  هلعش -  روسنس  یتعنص -  جنسامد  قرب -  لباک 
نکمرگ لرتنک  ولبات  یکیناکم -  حطس  چیئوس  سا - 

هحفص 86) روسنس  ( روسنس

پاکیپ پاکیپ ناسین   ناسین تاعطق   تاعطق ملق   ملق   77 ناونع : : ناونع 10 110 1
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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

پاکیپ5768507 ناسین  تاعطق  ملق  هحفص 86)7  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  جیگ  چیئوس و  رتیمسنارت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000999 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دار نیشرپ  یللملا  نیب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LEVEL TRANSMITTER یتراجت مان   LT لدم لاتیجید  حطس  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138337-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم جیگ   جیگ وو   چیئوس   چیئوس وو   رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 102102
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001459 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان   D8N لدم رزودلب  کیلوردیه  نغور  نزخم  امد  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتنرتنیا یریگهر  دک  نویساربیلاک و  ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 103103

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   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454970 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/26هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلو رپمآ 250  چیئوس 5  ورکیم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 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

یم5767323 هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) تسویپ تساوخرد  قباطم  دنومکر و ...  یتعنص  رتویپماک 
( دشاب

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5767577 لیاف  قباطم  جیگ  چیئوس و  هحفص 90)رتیمسنارت و  چیئوس  ( چیئوس

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

امد5767956 هحفص 90)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

یرون5768296 ربیف  ویتکا  تازیهجت  تراک  هحفص 32)یدادعت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تلو5768332 رپمآ 250  چیئوس 5  هحفص 90)ورکیم  چیئوس  ( چیئوس

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

یپ5768476 وی  یکدی  تاعطق  هعومجم  یقرب -  ریش  هلعش -  روسنس  یتعنص -  جنسامد  قرب -  لباک 
نکمرگ لرتنک  ولبات  یکیناکم -  حطس  چیئوس  سا - 

هحفص 86) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تلو تلو   250250 رپمآ   رپمآ   55 چیئوس   چیئوس ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 104104

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   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52448534 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/10هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس ریگچوس 6/6  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایس رایس   6/66/6 ریگچوس   ریگچوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

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   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456096 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/09هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AUMA روتیوچکا هب  طوبرم   LEWA چوس هبعج  تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AUMAAUMA  روتیوچکا روتیوچکا هبهب   طوبرم   طوبرم   LEWALEWA  چوس چوس هبعج   هبعج تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 106106

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   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52448731 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/23هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگ چوس  لماک  تیفورتر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رایس5766656 ریگچوس 6/6  هاگتسد  کی  هحفص 92)دیرخ  چوس  ( چوس

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

5768306AUMA روتیوچکا هب  طوبرم   LEWA چوس هبعج  هحفص 92)تاعطق  چوس  ( چوس

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

ریگ5768357 چوس  لماک  هحفص 92)تیفورتر  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریگ ریگ چوس   چوس لماک   لماک تیفورتر   تیفورتر ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یتعنص  یاهکرهش  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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق لماک  کپ  هناخ  نفلت  متسیس  تهج  یتوص  قودنص  هاگتسد  کی  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن و  تکرش  نیا  تساوخ  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
tvm200 لدم تراک   2 هارمه هب  دوش  هداد 

1101001051000226 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینوساناپ یتراجت  مان   KX-TVM 200BX لدم تروپ  هب 24  زهجم  توص  شزادرپ  یتوص  قودنص  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف و تقد  تسا  دنمشهاوخ  شزوما  یزادنا و  هار  بصن و  تراک و  هارمه 2  هب  شزوما  یراذگادص و  یزادنا و  هار  بصن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزادنا هار  بصن و  زا  سپ  یراک  زور  یلا 10  تخادرپ 7  دامن  تبث  تمیق  سپس 

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود5766861 مالقا  هحفص 62)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شیپ5767309 دوش -  یرازگراب  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد   - تسا هدش  هدافتسا  دک  ناریا  زا 
یتکرش ربتعم  یتناراگ  یاراد  - لحم رد  لیوحت  دوش - یرازگ  راب  روتکاف 

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چنیا5767615 زیاس 50   GTV-50LU721S لدم سالپ  یج  دنمشوه  ید  یا  لا  هحفص 7)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

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

هناخ5768232 نفلت  متسیس  تهج  یتوص  قودنص  هاگتسد  کی  لیوحت  یزادنا و  هار  هحفص 95)بصن و  توص  ( توص

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

هقلعتم5768375 تازیهجت  نیبرود و  بصن  هحفص 7)دیرخ و  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هناخ هناخ نفلت   نفلت متسیس   متسیس تهج   تهج یتوص   یتوص قودنص   قودنص هاگتسد   هاگتسد کیکی   لیوحت   لیوحت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 108108
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نادابآ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک دیئات  لیوحت و  زا  سپ  هجو  تخادرپ  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  هباشم  اهدک  ناربا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092178000012 زاین :  هرامش 

نادابآ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   P23700 لدم  in 23 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   PIXMA MG5540 لدم سکع  صوصخم  ناشفا  رهوج  رگپاچ  الاک :  مان 
دنلیات هدنزاس  روشک   CANON

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

یبتجم هدننک  هضرع  عجرم  روپدمحم  یبتجم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TSCO یتراجت مان   TSMA4454 لدم هدش  ژاتنوم  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
روپدمحم

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دیئات  لیوحت و  زا  سپ  هجو  تخادرپ  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  هباشم  اهدک  ناربا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6313653136 یتسپ :  دک  نادابآ ،  هاگشیالاپ  یمومع  طباور  بنج  میرب  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53261058-061  ، 53267196-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53261053-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاک الاک دیئات   دیئات وو   لیوحت   لیوحت زازا   سپسپ   هجو   هجو تخادرپ   تخادرپ هدنشورف   هدنشورف هدهعب   هدهعب لمح   لمح هنیزه   هنیزه هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناربا   ناربا ناونع : : ناونع 109109
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ناتسدرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارگ تراک   - یرزیلرتنیرپ  - روتینام  - سیک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ 
 . یتسویپ لیاف  قبط 

1101001198000024 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکیفارگ تراک   - یرزیلرتنیرپ  - روتینام  - سیک دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ 

6618666713 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  بنج  - ناتابکا نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33176001-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33167100-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط قبط تسا   تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دشابیم   دشابیم یموب   یموب ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش اباب   تیولوا   تیولوا یکیفارگ   یکیفارگ تراک   تراک  - - یرزیلرتنیرپ یرزیلرتنیرپ  - - روتینام روتینام  - - سیک سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف

1101 10
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ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  یباختنا  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  رد  جردنم  طیارش  تاصخشم و  قفو  نژیو  سکیا  چنیا  روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000272 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف یراددوخ  هباشم  یالاک  داهنشیپ  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162391-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قفو   قفو نژیو   نژیو سکیا   سکیا چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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نامرک یناشاک  هللا  تیآ  ناتسرامیب   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم رظن  دروم   hp2035 لدم رگپاچ  ددع  تسویپ و 2  لیاف  قبط  روتینام  ددع  لماک و 1  هنایار  متسیس  هاگتسد   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093171000019 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  یناشاک  هللا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایسآربز  QL 220 لدم دکراب  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
متسیس نایاش  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ACER یتراجت مان  لدم 5750  کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم الاک  ندیسر  زا  سپ  هام  لقادح 7 تخادرپ 

7861763118 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43264519-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43264519-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم رظن   رظن دروم   دروم   hp2035hp2035 لدم   لدم رگپاچ   رگپاچ ددع   ددع   22 وو   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط روتینام   روتینام ددع   ددع   11 وو   لماک   لماک هنایار   هنایار متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   66 ناونع : : ناونع 1121 12
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  یت  یآ  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000086 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  یالاک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

نایدیفس 01133718100 سدنهم  سامت : هرامش 

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33718511-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیت یآیآ   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 112 ھحفص 101 
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یزامن ینامرد  یشزوما  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 13 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لگنیس ماد  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002077 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
SMITHS MEDICAL CZECH هدنزاس عجرم  یتس  هتسب 1   MX9604 لدم یبلق  گنیروتینام  فرصم  راب  دنچ  نمول  کت  رسویدسنرت  تس  الاک :  مان 

ایرآ نامرد  زور  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   REPUBLIC A.S
تس 800 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  .. imed رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاددیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6473231-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورود سگرن  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XVISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  in 24 زیاس  LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050282000057 زاین :  هرامش 

دورود سگرن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم - هدنشورف  اب  لاسرا  هنیره  دشاب -  ربتعم  یتناراگ  یاراد  یناریا و  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881874579 یتسپ :  دک  سگرن ،  ناتسرامیب  سردم -  دیهش  راولب  ناگدازآ -  نادیم  دورود -  ناتسرل -  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43231447-066  ، 43238882-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43230035-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لگنیس لگنیس ماد   ماد تستس   ناونع : : ناونع 1141 14

XVIS IONXVISION  یتراجت یتراجت مان   مان   2424XS610HVXS610HV  لدم لدم   inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام لاتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000141 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بلق ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIANA یتراجت مان   FM20 لدم روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامود تخادرپ   / هدنشورف هدهعب  لاسرا  / یتسویپ لیاف  رد  یتساوخرد  الاک  تاصخشم  / یناریا تیفیکاب  الاک  امازلا   / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام ددع  هارمه 3  هب  یرتویپماک  متسیس  ددع  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003989000057 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
MotherBoard: Asus Z590 - 

CPU: Intel i7 11700
RAM: 16GB DDR4 Corsair

Hard: SSD 250GB Samsung EVO870 + HDD 1TB WD Blue
VGA: GT Geforce 1030 2GB

DVD RW: Asus
Power: Green GP430A
Case: Green Pars EVO

Monitor: LG 22MP410-B
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یریگراب  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپ یم  تروص  هام 1404  دادرم  دیسررس  خیرات  اب  یمالسا  هنازخ  قاروا  لحم  زا  هیوست  تسا  حیضوت  هب  مزال  انمض 

.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09907332771  هب  یمیدق  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  یگنهامه  نهج 

6717863766 یتسپ :  دک  یتعنص ،  هاگشناد   ینیمخ - ماما  هارگرزب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38305017-083  ، 38305000-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38305006-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5767989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام گنیروتینام ددع   ددع هارمه  33   هارمه هبهب   یرتویپماک   یرتویپماک متسیس   متسیس ددع   ددع هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

تسویپ تسویپ تاررقم   تاررقم وو   طباوض   طباوض حرش   حرش قباطم   قباطم یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یزاسون   یزاسون تهج   تهج هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

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

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

زا 112 ھحفص 104 
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تسویپ تاررقم  طباوض و  حرش  قباطم  یلخاد  هکبش  یزاسون  تهج  هنایار  هاگتسد  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001264 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ وکین  نورتون  هدننک  هضرع  عجرم   A4TECH یتراجت مان   G7-750-1 لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

باتفآ الاک  اتکین  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   24B3ST لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
GREEN یتراجت مان   GP530A لدم  W 530 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   Core i5-3450 لدم  GHz 3/50 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
سراپ گنه  یتارداص  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   SSD/TS256GSSD720 لدم  GB 256 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  قرش  متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TK8022 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
یلع هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSTON هدنزاس عجرم   KINGSTON یتراجت مان   RAM 8GB DDR3 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

روبص
ددع 5 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
اناداپآ هنایار  هعسوت  تراجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   VP228-HE لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   BLUE SATA3 لدم  TB 1 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   HOMA لدم یرادا  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 013- اب  ینف  دراوم  اب  هطبار  رد  دیناوتیم  زاین  تروص  رد  تسا و  هدش  جرد  تسویپ  یاهلیاف  رد  ینف  یمومع و  طباوض  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یلخاد 24   32132594 هرامش 013 - اب  یمومع  دراوم  اب  هطبار  رد  یلخاد 13 و   32132594

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

33132594-013  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تساوخرد  تسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000152 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم دیق  اب  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22216209-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  نامزاس  زاوها  رایزهم  نبا  یلع  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5768498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  hp m402d d رگپاچ وددع  چنیا 2 روتینام 24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092649000012 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  زاوها  رایزهم  نبا  یلع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  دوشیم  هداد  تدوع  تروصنیا  ریغرد  دسرب  زکرم  سانشراک  دات  هبو  دشاب   imed تیاس رد  تسیاب  یم  اهالاک  هیلک  یناریا  دنرب  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  قوف  لیاسو  دیابودشابیم  هدیازم  هدنرب  هدهع  هب  هاگنامرد  ات  بصن  یرادرابناو و  یربرباب 

6174783183 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  لوا  هچوک  تفن  تکرش  یربارت  زا  دعب  شنم  ناطلس  یوک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32255677-061  ، 32255966-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32255966-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

گنوسماس گنوسماس   19321932 NWNW  لدم لدم   inin   1919 زیاس   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 1191 19

ددع ددع کیکی   hp m402d dhp m402d d رگپاچ رگپاچ وددع   وددع 22 چنیا   چنیا روتینام  2424 روتینام ناونع : : ناونع 120120

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

الاک5766692 دیئات  لیوحت و  زا  سپ  هجو  تخادرپ  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  هباشم  اهدک  هحفص 96)ناربا  روتینام  ( روتینام

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

دشابیم5766730 یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا  یکیفارگ  تراک   - یرزیلرتنیرپ  - روتینام  - سیک دیرخ 
 . یتسویپ لیاف  قبط  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ 

هحفص 96) روتینام  ( روتینام

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

دک5766892 ناریا   ) تسویپ لیاف  رد  جردنم  طیارش  تاصخشم و  قفو  نژیو  سکیا  چنیا  روتینام 22 
( دشابیم هباشم  یباختنا 

هحفص 96) روتینام  ( روتینام

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

لدم5766942 رگپاچ  ددع  تسویپ و 2  لیاف  قبط  روتینام  ددع  لماک و 1  هنایار  متسیس  هاگتسد   6
.دشابیم رظن  دروم   hp2035

هحفص 96) روتینام  ( روتینام

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

یت5767260 یآ  مالقا  هحفص 96)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

حرش5767560 قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /vibration monitoring
تسویپ

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لگنیس5767627 ماد  هحفص 96)تس  روتینام  ( روتینام

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

5767773XVISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  in 24 زیاس  LED هحفص 96)روتینام روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام5767868 لاتف  هحفص 96)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام5767978 ددع  هارمه 3  هب  یرتویپماک  متسیس  ددع  هس  هحفص 96)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5767989 تاررقم  طباوض و  حرش  قباطم  یلخاد  هکبش  یزاسون  تهج  هنایار  هاگتسد  هحفص 96)دیرخ 5  روتینام  ( روتینام

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

گنوسماس5768493  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD هحفص 96)روتینام روتینام  ( روتینام

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

ددع5768498 کی  hp m402d d رگپاچ وددع  چنیا 2 هحفص 96)روتینام 24 روتینام  ( روتینام

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  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

هتسبرادم5767226 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، ییارجا  تایلمع  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ناتسا رد 

هحفص 7) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5767750 یاهلیاف  قبط  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  هحفص 62)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005454000007 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دشاب ناریا  تخاس.یرتویپماک  تازیهجت  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   . بسانم یدنب  هتسب   . دشاب یناریا  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413685541 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  لاناک  زا  رتالاب  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243020-028  ، 33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 12 112 1
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاب  pint رازفا مرن  اب  تسویپ  لیاف   ) تسویپ لیاف  رد  حرش  اب  یهاگشیامن  نیرتیو  دنتسا و  ددع  دادعت 27  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوشیم

1101092921000646 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یگنهرف یاهتیلاعف  ریاس  اههزوم و  اهویشرآ ، اههناخباتک ، سیورس :  مان 
ددع 27 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمالغ سامت 09192694599  نفلت  تفن -  تکرش  نامتخاس 17  رهشمرخ  نابایخ  هداز  ربنق  نابایخ  بصن  لیوحت و  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84183244-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5766997 لیاف  ینف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  لاتیجید  اضما  سیورس  یزادنا  هحفص 7)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک5767017 هحفص 108)تازیهجت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5767023 . نامزاس رد  دوجوم   OPEN-E جیروتسا هب  یتیابارت  سنسیال 16  ندومن  هحفص 7)هفاضا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلیم5767128 ده 10  پمپ  هارمه  هب  راب  راشف 700  لمحت  اب   ( LPG تنیدارگ (  هلالح  راهچ  پمپ 
...و  C18 نوتس  - RI روتکتد  - Degasser و Mixer لماش یرتیل 

هحفص 73) روتکتد  ( روتکتد

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

یرازفا5767459 مرن  یاه  هناماس  هحفص 7)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5767502JUNIPER یتراجت مان   SRX3600-APPSEC-A-1 لدم سوریو  دض  رازفا  هحفص 7)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

واضما5767559 تسویپ  دادرارق  قباطم  ییاسانش  تراکرودصو  تیوه  رازحا  هناماس  یزادنا  هار  هیهت و 
دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  هئارا  مدع  هدوب و  یمازلا  تسویپ  دادرارق  هئارا 

هحفص 7) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یهاگشیامن یهاگشیامن نیرتیو   نیرتیو وو   دنتسا   دنتسا ددع   ددع دادعت  2727   دادعت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 122122

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   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بو5767754 یلم و  هسانش  یراجت و  ریغ  تاسسوم  اهتکرش و  تبث  هناماس  یحارطزاب  هعسوت و 
طبترم کینورتکلا  یاه  سیورس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هب5767826  ( CORPORATE - AM هخسن شیوداپ (  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  سنسیال و  هیهت 
 . تسویپ تادنتسم  گرب  اب 5  قباطم   . لاسکی تدم  هب  یلحم  هاگتسیا  دادعت 800 

هحفص 7) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5767893 دادرارق  قباطم  بعش  فص  تیریدم  متسیس  هاگتسد  هحفص 7)ینابیتشپ 396  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهاگشیامن5767936 نیرتیو  دنتسا و  ددع  دادعت 27  بصن  هحفص 108)هیهت و  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5768091Nessus professional 1Y(7 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5768146  RFP قباطم ( HIS  ) ناتسرامیب تاعالطا  تیریدم  دنمشوه  هناماس  هحفص 7)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال5768314 نیرت  دیدج  هارمهب   RM2 رازفا مرن  نیرخآ  بصن  هحفص 7)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عالطا5768358 بسک  متسیس  هاگتسد  رازفا 2  تخس  رازفا و  مرن  تاعطق  نیمأت  یساسا و  تاریمعت 
( متسیس مج  )

هحفص 7) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " 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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مالیا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یمومع  طباور  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001445000026 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   M300X لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم یالاک  دشاب -  یم  یدقن  تخادرپ  تسیمازلا -  داتس  هناماس  قیرط  زا  لاسرا  اضما و  رهم و  تمیق ،  نعت  دشاب -  یم  یضرف  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یمن  لوبق  دروم 

6931449574 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231321-084  ، 32222285-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220179-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5767967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   EPSON روتکژورپ وئدیو  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000442 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش تارباخم  ورین و  لاقتنا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   Epson یتراجت مان   Powerlite X9 لدم  XGA اتید روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دات  دروم  گنژاوآ  یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یمومع   یمومع طباور   طباور تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 123123

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   EPSONEPSON  روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 124124

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5767361 حرش  هب  یمومع  طباور  هحفص 110)تازیهجت  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

تسویپ5767967 تاصخشم  قباطم   EPSON روتکژورپ وئدیو  هاگتسد  هحفص 110)ود  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " 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

57668271000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یمازلا5766906 روتکاف  شی  همیمض  تسویپ  تاصخشم  قباطم  یقرب  هرکرک  بصن  لمح و  هیهت و 
.تسا

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
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