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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

140 1140 1 نابآ   نابآ   22 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   148هکس ,930 , 000148 ,930 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   90مهرد , 05090 , 050

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,560 , 000140 ,560 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   206رالد ,800206 سیئوس800, سیئوس کنارف   329,200329,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس , 000 , 00081 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   241رالد ,800241 ناتسبرع800, ناتسبرع لایر   87,2لایر 1087,2 10

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس , 000 , 00051 , 000 , وروی000 322وروی ,750322 ژورن750, ژورن نورک   31نورک , 10031 , 100

رایع رایع   1818 یالط   1یالط ,372 , 0001 ,372 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   370دنوپ ,240370 نپاژ240, نپاژ نینی   دصکی   220دصکی ,840220 ,840

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
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 106106))

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

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

زا 108 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 17  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 63

( 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 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( 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  • 72

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( 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  • 74

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

( یهگآ دادعت 11  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/134 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846308 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک    - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک وئدیو  یاه  سنسیال  تازیهجت و  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 2/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم 

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

64821050-64821180 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  پاچ  زا  سپ  زور  کی   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم تفایردعبنم زور  نیرخا  زا  سپ  زور   14  - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-DIESEL ENGINE یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DATA ACQUISITION SYSTEM

یهگا لصا  رد  جردنم  اهدروارب : 

یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نلاس 113 لوا -  هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -   :: سردآ سردآ

:: 06134148656-06134148615و 061341458580- نفلت نفلت
061341485690

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5846830 دنمشوه  لقن  لمح و  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 10)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو یاه   یاه سنسیال   سنسیال وو   تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتناراگ   یتناراگ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 11

DIESEL ENGINE-  DIESEL ENGINE-  DATA ACQUISIT ION SYSTEMDATA ACQUISIT ION SYSTEM ناونع : : ناونع 22
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تاعاسهرامش رد  لیطعت  مایا  یانثتسا  هب  هزور  همه   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل خروم 1401/08/01  زا  یرادا 

ابیز ناهفصا   :: عبنم خروم 1401/08/17 وعبنم تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5846571 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/08/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا رهش  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  لایر -  غلبم 1.500.000  دانسا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیهش گنیکراپ  یوربور  یلامش  قارشا  یادتبا خ  نارمچ  لپ  هب  هدیسرن  نارمچ  دیهش  هارگرزب  ناهفصا  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هزوح  تفایرد :  :: سردآ سردآ
نامیپ  هرادا  مود  نارمچ ط 

کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم  هزوح  تسارح  هناخریبد  لیوحت :
کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم  ییاشگزاب :

یلخاد 207 و 217 :: 031-32200242 و 031-32200243  نفلت :: http://www.isfahan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093498000574 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0001074  هرامش  هصقانم 01/029 هرامش  هب  لخاد  تخاس  -  STEAM TRAP دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هاگشیالاپ یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - سراپ یداصتقا  هژیو  هقطنمود  تیاس  - ناگنک ناتسرهش  - رهشوب ناتس  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یاهزاف 24&22 مهدزاود - 

:: 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

فلخت فلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

لخاد لخاد تخاس   تخاس - -   STEAM TRAPSTEAM TRAP  دیرخ دیرخ 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 108 ھحفص 6 
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094842000065 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847574 :: هرازه هرازه :: 1401/08/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزاخم و هطوحم  اه ، نامتخاس  یئانشور  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  نزاخم ، زیررس  مرالآ و  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاچ قرب  ولبات  تاریمعت  یرادهگن و  اه ، هناخ  هبملت  یکیرتکلا  یکیناکم و  تاریمعت  یرادهگن و  یرارطضا ، قرب  یاهروتارنژ  لزید  تاریمعت  یرادهگن و  اه ، هناخ  هبملت 

قرش  هقطنم  یرادرب  هرهب  تیریدم  هزوحرد  برش  بآ  یاه 
نارهت  بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 

قرش هقطنم  یرادرب  هرهب  تیریدم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,631,613,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23:59 تعاس : 1402/02/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 182. باجح -  نابایخ  بنج  یمطاف -  رتکد  نابایخ   ، 1415615453 یتسپ :  دک  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

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

یرادرب یرادرب هرهب   هرهب هزوح   هزوح یئانشور   یئانشور یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن نزاخم ، ، نزاخم زیررس   زیررس وو   مرالآ   مرالآ متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 108 ھحفص 7 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001105000116 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

IOPTC.IR :: عبنم خرومعبنم تعاس 15:00  ات  لیوحت   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847340 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 09:00   - 1401/09/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ZPD-0120026- هرامش یاضاقت  تحت  بای  هلعش  تست  هاگتسد  هارمه 4  هب  زمرق  نودام  تباث  بای  هلعش  هاگتسد  لماش 103  ملق   2 دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
TR/M01

لایر   500/057/735/138 هصقانم :  دروآرب  غلبم 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  راک : یارجا  ناکم  لحم و 

هام  30 دادرارق :  تدم 
هام  6 راک : یارجا  تدم 

یاهدنب رد  جردنم  یاه  همان  تنامض  زا  یبیکرت  ای  کی  تروصب  لایر  غلبم 875/752/936/6  راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجو نیمضت  .دشاب  یم  ناریزو  مرتحم  تئیه  خروم 22/9/94  هرامش 123402/50659  هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  هدام 4  خ  ح ،   ، چ  ، ج  ، پ ب ، فلا ،

زیراو ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  مانب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   IR360 10000 41010 4683 8162 801 ابش هرامش  هب  تسیابیم  دقن 
 . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هجو ؛ تخادرپ  دیسر  ای  همانتنامض  و 

متشه  هقبط  کالپ 188 - دنپس - نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت - شیاشگ :  :: سردآ سردآ
قاطا 309  کالپ 24  یبرغ  دنپس  ینرق خ  دبهپس  نایایخ  رد  عقاو  یلخاد  یاهدیرخ  هرادا  لحم  یهیجوت :  هسلج 

02161630116 :: نفلت :: www.shana.ir www.setadiran.ir www.ioptc.orgنفلت 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

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093498000591 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 01/031  هصقانم  هرامش 0040251  یاضاقت  . zellweger تکرش تخاس   fire&gas detection system تاعطق نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

داتس نامتخس  مود  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بای بای هلعش   هلعش تست   تست هاگتسد   هاگتسد   44 هارمه   هارمه هبهب   زمرق   زمرق نودام   نودام تباث   تباث بای   بای هلعش   هلعش هاگتسد   هاگتسد لماش  103103   لماش ملق   ملق   22 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 66

fire  gas  detection systemfire gas  detection system  تاعطق تاعطق نیمات   نیمات یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 77

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

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

2001092052000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  تاسیسات و  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

55.00 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

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

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001554000068 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:30هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846452 :: هرازه هرازه :: 1401/08/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوتم  جوم  ییویدار  یاه  هدنتسرف  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

طسوتم جوم  ییویدار  یاه  هدنتسرف  یکدی  تاعطق  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,300,000,000 نیمضت :  غلبم 
08:30 تعاس : 1401/11/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ماج یرادا  نامتخاس  لالقتسا - نابایخ  یو –  کراپ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  - رصع یلو  نابایخ  نارهت -  ، 1999713113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مج

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک5846308 وئدیو  یاه  سنسیال  تازیهجت و  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس یناشن   یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ وو   تاسیسات   تاسیسات ناونع : : ناونع 88

طسوتم طسوتم جوم   جوم ییویدار   ییویدار یاه   یاه هدنتسرف   هدنتسرف یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 108 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001093897000108 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846510 :: هرازه هرازه :: 1401/08/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش  حطس  رد  لیردراگ ) ربعم (  هیشاح  یتظافح  هدرن  یارجا 

نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
بصن تخاس و  هنیمز  رد  یراک  هموزر  یاراد  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  دناب  هار و  هبتر 5  لقادح  یاراد  تسیاب  یم  نایضاقتم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.دیامن مادقا  قوف  هنیمز  رد  ربتعم  دانسا  هئارا  هب  تبسن  دیاب  یم  دشاب و  هصقانم  عوضوم  یلوط  یاه  ظافح 

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

خیرات زا  لبق  زور  کی  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  تسیابیم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
رایرهش یرادرهش  فکمه  هقبط  ینارسوبوتا  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  رد  عقاو  رایرهش  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  رتفد  لحم  هب  اه  تکاپ  ییاشگزاب 

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1401/11/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   ، 3351633516 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لیردراگ لیردراگ ربعم (  (  ربعم هیشاح   هیشاح یتظافح   یتظافح هدرن   هدرن یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 108 ھحفص 10 
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لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یدیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

644977/101 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/07/30  زا   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ardabilcity.ir :: عبنم :: 1401/08/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریسم یامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 16.780.305.288  غلبم 

هام ارجا 4  تدم 

ای یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 840.000.000  غلبم  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  هجدوب -  همانرب و  نامزاس  زا  هر  تیحالص  یاراد  اهتکرش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.ardabilcity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@ardabilcity.irسکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم خروم 1401/08/17 وعبنم هبنش  هس  یاهزور   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنش 1401/08/18 راهچ 

5846830 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/08/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا رهش  دنمشوه  لقن  لمح و  متسیس  هعسوت  یریگراکب و  یاتسار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

نامیپ هرادا  مود -  هقبط  نارمچ -  دیهش  گنیکراپ  یوربور  یلامش -  قارشا  نابایخ  یادتبا  نارمچ -  لپ  هب  هدیسرن  نارمچ -  دیهش  هارگرزب  ناهفصا -   :: سردآ سردآ

یلخاد 210و 223  32200242-32200243 :: نفلت :: HTTP:// WWW.ISFAHAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریسم ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 111 1

رهش رهش دنمشوه   دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح یاه   یاه هناماس   هناماس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 108 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000163 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847365 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش  تفایزاب  یرپس  زاین  دروم  تاقلعتم  هیاپ و  دیرخ  هدوسرف و  یاه  یرپس  تفایزاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سراف  یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  رد  اهنآ  بصن  هدوسرف و  یتاعالطا  یاهولبات  یزاسزاب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
52,446,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,623,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1401/11/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  رادهار ی و  لک  هرادا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000241 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847572 :: هرازه هرازه :: 1401/08/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف  یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  رد  اهنآ  بصن  هدوسرف و  یتاعالطا  یاهولبات  یزاسزاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سراف  یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  رد  اهنآ  بصن  هدوسرف و  یتاعالطا  یاهولبات  یزاسزاب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
27,687,869,475 یلام :  دروآرب 

لایر   1,385,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1401/11/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5846571 تبث  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هدش هدش تفایزاب   تفایزاب یرپس   یرپس زاین   زاین دروم   دروم تاقلعتم   تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ وو   هدوسرف   هدوسرف یاه   یاه یرپس   یرپس تفایزاب   تفایزاب ناونع : : ناونع 1313

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن ردرد   اهنآ   اهنآ بصن   بصن وو   هدوسرف   هدوسرف یتاعالطا   یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 108 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیبدرا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001387000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846512 :: هرازه هرازه :: 1401/08/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا ناتسا  یلم  کناب  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیعرس  هبعش  رین 8 . هبعش  رهش 7 . نیکشم  هبعش  یلیبدرا 6 . سدقم  هبعش  ریدغ 5 . هبعش  هدازاضر 4 . هبعش  ناگدازآ 3 . هبعش  بعش 2 . روما  هرادا  نامتخاس  . 1

لیبدرا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   1,456,185,492 نیمضت :  غلبم 
رگید هام  هس  ات  دیدمت  لباق  هام و  رابتعا 3  اب  یلم  کناب  بعش  زا  ریغ  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

.دیریگب  سامت  هداز  نیسح  سدنهم  یاقآ  نفلت 33248723  هرامش  اب  رگید  تاعالطا  هنوگره  تفایرد  تهج 
13:00 تعاس : 1402/01/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا یلم  کناب  یتسرپرس  نیغرس  هاگتسیا  لیبدرا   ، 5614713437 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5846571 تبث  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5846830 دنمشوه  لقن  لمح و  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 10)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1515

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم هناماس  تیاس و  بو  بلاق  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060037000102 زاین :  هرامش 

دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هنالاس 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  لماک  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه  تهج  سامت  هرامش 
یناتساد 09155338110 رتکد 

09155339756 روپ نیدباع  سدنهم 

9691699967 یتسپ :  دک  دابانگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  ریدغ -  نادیم  دابانگ -  ناتسرهش  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57223028-051  ، 57223513-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57227689-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیریدم تیریدم هناماس   هناماس وو   تیاس   تیاس بوبو   بلاق   بلاق یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1616

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  زا 5  کی  امتح  تمیق  یتساوخرد  یتسویپ  مالعسا  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هداد  خساپ  زاین  مالعا  کی  رد  دیرخ  همه 

1201001083000218 زاین :  هرامش 
ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دوش  یمن  هداد  رثا  بیترت  هدش  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب  - 
زاین 09361470206 دروم  تادنتسم  تفایرد  تهج  هلب  رازفا  مرن  رد  یگنهامه 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسرباسح )  یلام -  تنواعم  مالعتسا 2302 (  همان 2/858 و  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  عاجرا  لوصحم  لک  لوصحم  تریاغم  تروص  رد 

27823563  : سامت

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا تخس   تخس -- تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 1717
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5845917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  رد  ( ISMS  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب لاحمراهچ و 

1101005449000005 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  اضما و  رهم و  تیریدم  نیا  یتسویپ  کرادم  هیلک   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  کرادم  - 

.ددرگ تقد  زاین  دروم  زایتما  لقادح  تکرش و  هب  یهد  زایتما  هوحن  هب 
.دامن لصاح  سامت  یئایض  سدنهم  یاقآ  هرامش 09133829433  اب  زاین  تروص  رد  - 

8817653138 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223557-038  ، 32240001-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221902-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامرد   نامرد تیریدم   تیریدم ردرد   ( ( ISMSISMS  ) ) تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
یرایتخب یرایتخب وو   لاحمراهچ   لاحمراهچ

1818
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هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  قبط   ) ناتسا یاه  ناتسرهش  لک و  هرادا  هکبش  اه و  متسیس  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000133 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334992-074 :: 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 طیارش   طیارش قبط   قبط  ) ) ناتسا ناتسا یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش وو   لکلک   هرادا   هرادا هکبش   هکبش وو   اهاه   متسیس   متسیس زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  زاگ  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 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریغ رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف  دشابیم .  یروص  دکناریا  تسویپ  تاصخشم  لیاف و  قباطم   WAF هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 

1101001402000228 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم   PW5000 لدم فو  سراپ  یتراجت  مان  بو  تحت  یدربراک  یاه  همانرب  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروصنیا تروصنیا ریغ   ریغ ردرد   ددرگ   ددرگ همیمض   همیمض وو   لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف دشابیم .  .  دشابیم یروص   یروص دکناریا   دکناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   لیاف   لیاف قباطم   قباطم   WAFWAF  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع
.دش .دش دهاوخن   دهاوخن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت

2020
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ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف هاگتسد  ود  زا  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  اه و Firmware(OS)و  یرادرب  هرهب  هناورپ  یناسرزورب  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ASA

1101003078000028 زاین :  هرامش 
ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  مزال  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساملس هبعش  یعامتجا  نیمات  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعاس هنازور و  یاهتیرومام  رد  هبعش  ناراکمه  هب  یهد  سیورس  تهج  ینفلت  یسکات  اب  دادرارق  دقع  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005912000006 زاین :  هرامش 

ساملس هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اند هشیدنا  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم   RANDD یتراجت مان  یلاتسیرک  باق   RN 1110-P3 عون ینفلت  یسکات  سناژآ  ناونع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یفجن یاقآ  سامت 09148119969  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5881753159 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  ساملس  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35520133-044  ، 35220133-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   زازا   یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   (( Firmware(OSFirmware(OS وو   اهاه   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب هناورپ   هناورپ یناسرزورب   یناسرزورب وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
ASAASA

212 1

ینفلت ینفلت یسکات   یسکات سناژآ   سناژآ ناونع   ناونع رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب یهد -  -  یهد سیورس   سیورس تهج   تهج ینفلت   ینفلت یسکات   یسکات اباب   دادرارق   دادرارق دقع   دقع تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 108 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c66k7mq72khrs?user=37505&ntc=5846109
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5846109?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xfmkfv3nymfmw?user=37505&ntc=5846159
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5846159?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هدنورپ  نکسا  دروم  رد  هباشم  راک  هقباس  یاراد  تکرش  - تسویپ لمعلاروتسد  قباطم  لباز  یاه  هدنورپ  ویشرا  نکسا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب روشک  یتبث 

1101003796000005 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
گرب 180000 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816659871 یتسپ :  دک  تدحو ،  یادهش  لپ  هب  هدیسرن  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448477-054  ، 33448471-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448476-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: 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   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  حرش  ءانما _  تایه  تاعالطا  لدابت  هاگرد  هعسوت  لیلحت و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050339000073 زاین :  هرامش 

نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1599713831 یتسپ :  دک  کالپ 366 ،  یهللا ، تاجن  ظفاح و  نیب  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88807244-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتبث یتبث یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا دروم   دروم ردرد   هباشم   هباشم راک   راک هقباس   هقباس یاراد   یاراد تکرش   تکرش -- تسویپ تسویپ لمعلاروتسد   لمعلاروتسد قباطم   قباطم لباز   لباز یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ ویشرا   ویشرا وو   نکسا   نکسا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب روشک   روشک

2323

ءانما ءانما تایه   تایه تاعالطا   تاعالطا لدابت   لدابت هاگرد   هاگرد هعسوت   هعسوت وو   لیلحت   لیلحت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2424
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ یمومع  طیارش  تامدخ و  حرش  قبط  ، اهرازفا مرن  تیفیک  لرتنک  تراظن و  روظنم  هب  یا  هرواشم  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000100 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/8/7 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  دنویجاح و  مناخ  نفلت 64492420  هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  دوجو  تروص  رد  دش . 

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

64492355-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهرازفا اهرازفا مرن   مرن تیفیک   تیفیک لرتنک   لرتنک وو   تراظن   تراظن روظنم   روظنم هبهب   یایا   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2525

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

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

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

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

5846871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kaspersky end point security for business select تاصخشم اب   kaspersky سوریو یتنآ  ینابیتشپ  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  ، یتسویپ تاصخشم  قبط 

1101005298000333 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643355 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741600-045  ، 33741601-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741610-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kasperskykaspersky سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهدادرارق طیارش و  یانبم  رب  رهشمرخ  ردنب  هکبش  یطابترا و  یاه  تخاسریز  تینما  بیرض  اقترا  حرط  نیودت  یحارطزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  شش  تدم  هب  تسویپ 

1101005867000173 زاین :  هرامش 
رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/16 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : یصاصتخا طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا یلاع  یاروش  هبتر 2  لقادح  اتفا  - همانیهاوگ  ندوباراد  - 

هباشم  هژورپ  ود  یارجا  درکلمع  تیاضر  هئارا  - 
09166302058 ناینسحم 06153507288 -  الیل  مناخ  راکرس  زاین ؛  دروم  تامدخ  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  سامت  هرامش 

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

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

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   یطابترا   یطابترا یاه   یاه تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما بیرض   بیرض اقترا   اقترا حرط   حرط نیودت   نیودت وو   یحارطزاب   یحارطزاب ناونع : : ناونع 2727
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زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکناک بودا  یزاجم  شزومآ  هناماس  هلاسکی  کارتشا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000241 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شزومآ ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36524342-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5847339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس مرفتلپ   / نیران یتینما  هزاورد  هناماس  لوژام  هنوزفا  هخسن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000339 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هناماس رد  مالعتسا  طیارش  مرف  تساوخرد و  حرش  اب  قباطم  - 

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

1401/09/19 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدیدرگ  لاعف  دیدج  یداصتقا  دک   / هناماس رد  مالعتسا  طیارش  مرف  تساوخرد و  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکناک تکناک بودا   بودا یزاجم   یزاجم شزومآ   شزومآ هناماس   هناماس هلاسکی   هلاسکی کارتشا   کارتشا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

هناماس هناماس مرفتلپ   مرفتلپ  / / نیران نیران یتینما   یتینما هزاورد   هزاورد هناماس   هناماس لوژام   لوژام هنوزفا   هنوزفا هخسن   هخسن ناونع : : ناونع 2929
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hima لرتنک متسیس  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000600 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043291-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5846691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

himahima  لرتنک لرتنک متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3030

HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک -- رسرس هسهس   زوه   زوه پمپ   پمپ روتکناک   روتکناک -- یلزید یلزید یکیرتکلا   یکیرتکلا روتارنژ   روتارنژ هخاش - - هخاش هسهس   شکشک   یلوپ   یلوپ -- گنرود گنرود گنیروتینام   گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینف داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار  گولاتاک  یلام و  و 

1101093985005507 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41058  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا   2G0202200 لدم  Ton 7 هداس هخاش  هس  شک  یلوپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ورین داز  نیموک  هدننک  هضرع  عجرم   CUMMINS یتراجت مان   KTA50G3 لدم  KVA 1400 ناوت یلزید  یکیرتکلا  روتارنژ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

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

گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربوان کمک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  دیرخ ،  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000067 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیلگنا هدنزاس  روشک  . SATAMATICS Co هدنزاس عجرم   SAT201 IC لدم لباک  اب  هارمه  یربوان  کمک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب تاررقم  نعت  میظنت و  نامزاس  زا  زوجم  یاراد  اهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: 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   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز 7050 یاتید  لاقتنا  متسیس  هیذغت  تراک  ددع  ریمعت 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هتفرگ  سامت  هارمه 09177733657  هرامشب  یدابآ  مرخ  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

1101092625000541 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تراک 4 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هتفرگ  سامت  هارمه 09177733657  هرامشب  یدابآ  مرخ  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمض  هیذغت  ای  کینورتکلا  یاه  تراک  تاریمعت  قباوس 

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665051-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک اباب   هارمه   هارمه یربوان   یربوان کمک   کمک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3232

اتید اتید لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس هیذغت   هیذغت تراک   تراک ددع   ددع   44 ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3333
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یاه  نامتخاس  قیرح  نالعا  متسیس  و  ( BMS  ) دنمشوه تیریدم  متسیس  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ، تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 5) یمساق و  دیهش  نامتخاس   ) ریناوت

1101001007000114 زاین :  هرامش 
( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PLC تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001141 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نف یتآ  نومزآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIMADYN D لدم  PLC متسیس رگشزادرپ   PG16 لماک تراک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنریگ رارق  ینف  دحاو  دات  دروم  دیاب  امتح  ییاهن  دات  زا  لبق  رظن  دروم  یاهالاک  - ددرگ هدهاشم  لماک  روط  هب  تسویپ  لیاف  - 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس وو   ( ( BMSBMS  ) ) دنمشوه دنمشوه تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
(( 55 هرامش   هرامش وو   یمساق   یمساق دیهش   دیهش نامتخاس   نامتخاس  ) ) ریناوت ریناوت

3434

PLCPLC  تراک تراک ناونع : : ناونع 3535
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5847499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003378 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زیربت یزاسروسرپمک  هدننک  هضرع  عجرم  زیربت  یزاسروسرپمک  یتراجت  مان  روسرپمک  صوصخم  دربراک  لدم 1500  لنپ  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زیربت یزاسروسرپمک  هدننک  هضرع  عجرم  زیربت  یزاسروسرپمک  یتراجت  مان  روسرپمک  صوصخم  دربراک  لدم 1000  لنپ  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسرپمک روسرپمک صوصخم   صوصخم دربراک   دربراک   15001500 لدم   لدم لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 3636
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5847513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FOUNDATION FIELDBUS CONTROL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
VALVE POSITIONER

1101092134000682 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   BURKERT یتراجت مان  لدم 8792  ریش  لاتیجید  کیتامونپورتکلا  رنشیزوپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رزخ هدننک  هضرع  عجرم   MOXA یتراجت مان  ناویات  هدنزاس  روشک   RS-485 REMOTE I/O لدم گولانآ  یجورخ  یدورو و 2  اب 8   I/O تومیر الاک :  مان 

ایسآ یسدنهم 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

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

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گولانآ گولانآ یجورخ   یجورخ   22 وو   یدورو   یدورو   88 اباب     I /OI /O تومیر   تومیر ریش -- -- ریش لاتیجید   لاتیجید کیتامونپورتکلا   کیتامونپورتکلا رنشیزوپ   رنشیزوپ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا  یمازلا  یراذگ  تمیق  زا  لبق  دیدزاب  سکاب - )  ریاف  یبآ (  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هارمه 09366563515 هرامش  هب  هداز  میرک  یاقآ  یگنهامه  نفلت 

1101001070000303 زاین :  هرامش 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دص ات  رفص  زا  راک  ماچنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162394-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: 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

 ( ( سکاب سکاب ریاف   ریاف یبآ (  (  یبآ ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا ینامرد 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ اب  دیدزاب  تهج  یگنهامه.یرابتعا  تخادرپ.دنشاب  نارهت  میقم  ناراکنامیپ.زکارم  قیرح  ءافطاو  مالعا  سیورس  لارنج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایئاسک 86702566 سدنهم 

1101091930000017 زاین :  هرامش 
اریا ینامرد  تامدخو  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانفو  تاقیقحت  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایئاسک سدنهم  یاقآ  اب  دیدزاب  تهج  یگنهامه.یرابتعا  تخادرپ.دنشاب  نارهت  میقم  ناراکنامیپ.زکارم  قیرح  ءافطاو  مالعا  سیورس  لارنج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
86702566

1449614535 یتسپ :  دک  ناریا ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  دالیم  جرب  بنج  تمه  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702567-021  ، 86702517-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86702566-021 :: 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

رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکارم زکارم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا سیورس   سیورس لارنج   لارنج ناونع : : ناونع 3939

هکشب هکشب وو   لزان   لزان گنلیش ، ، گنلیش لماش   لماش قیرح   قیرح اباب   هزرابم   هزرابم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هکشب لزان و  گنلیش ، لماش  قیرح  اب  هزرابم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000124 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نمیا شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   MINIFLEX-G یتراجت مان   m 20 یلور هتسب   in 2\1 2 زیاس یتنزرب  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 

نایناریا شوپ  شتآ 
هتسب 50 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نیوزق میسن  یتعنص  یدیلوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نتراک   m 20 لوط  in 2 زیاس یکیتسال  دیسا  دض  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 

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

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   AWG لدم یموینیمولآ  یناشن  شتآ  گنلیش  رس  لزان  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم   DELTA FIRE UK یتراجت مان  یلور  هتسب   m 20 لوط  in 4\3 1 زیاس یکیتسال  سنج  دیسا  دض  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 

ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا 
هقلح ( لور )2 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم   DELTA FIRE UK یتراجت مان  یلور  هتسب   m 1/5 لوط  in 2\1 1 زیاس یکیتسال  سنج  دیسا  دض  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 

ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا 
هقلح ( لور )2 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم   DELTA FIRE UK یتراجت مان  یلور  هتسب   m 20 لوط  in 4\3 2 زیاس یکیتسال  سنج  دیسا  دض  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 

ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا 
هقلح ( لور )2 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   IGL00 یتراجت مان   Lit 22/7 تیفرظ بآ  یلاخ  هکشب  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

ینف هدننک  هضرع  عجرم  سنراه  یتراجت  مان   HS-100 لدم  in 1/2 زیاس قیرح  ءافطا  متسیس  صوصخم  نز  ناپ  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 
ژاپ نارذآ  ایک  یتامدخ  یسدنهم و 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  درف  تلادع  هعسوت  یسدنهم  تامدخ  هدنزاس  عجرم   ST - SPN لدم  in 2\1 زیاس یجنرب  سنج  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 
درف تلادع  هعسوت  یسدنهم  تامدخ  هدننک  هضرع 

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

ورتپ هدنزاس  عجرم  داپسا  یتراجت  مان   ESP-PTFE -0034 لدم  m 1 لوط  in 3/4 رطق  PTFE نورد ششوپ  اب  دیسا  دض  لیتسا  یزلف  لماک  گنلیش  الاک :  مان 
داپسا زیهجت  نیمات  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  داپسا  زیهجت  نیمات 

تس 6 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دنوش تسویپ  ینف  یلام و  تروصب  امتح  تاداهنشیپ  - دنشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  - دوش هجوت  تسویپ  یاهلیاف  هب  - قیرح اب  هزرابم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 492-433-424)  88722430) دیشک دهاوخ  لوط  ز.ور  هد  هدش و  ماجنا  ینف  دات  زا  سپ  تخادرپ 

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

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

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی ناتسا  زاگ  تکرش  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  تاسیسات  اههاگتسد و  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، نامیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091426000243 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت هرامش  اب  ای  دننک  هعجارم  دزی  ناتسا  زاگ  کرش  یناشن  شتآ  ینمیا و  روما  رتفد  هب  ماهبا ، ای  لاوس  نتشاد  تروص  رد  مرتحم  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دننک هئارا  ار  یناشن  شتآ  نامزاس  زوجم  ناراکنامیپ و  ینمیا  یهاوگ  یراکنامیپ ، تیحالص  یهاوگ  تسیاب  یم  اهتکرش.دنریگب  سامت   03531923272

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی دزی ناتسا   ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس تاسیسات   تاسیسات وو   اههاگتسد   اههاگتسد یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ، ، سیورس نامیپ   نامیپ ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبیرقت تح  اسم  اب  یرادا  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  هب  تبسندراد  رظن  رد  ناجنز  ناتسا  هلغ  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقبط ود  رد  عبرم  رتم   1200

1201001082000015 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ریذپ سردآ  متسیس  عون  و  هناخروتوم ) هناخرادبآ و  یارب  ددع  2  ) یزاگ زاین ، دروم  دادعتب  یدود   : روتکتد عون  - 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

تسیل  1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تایلام  همیب و  باستحا  نودب  روتکتد  میب  بصن  دیرخ و  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هلاس  شورف 10  زا  یپ  تامدخ  هلاسود و  تنامض  یاراد  هبوصنم  تازیهجت  هیلک 

دامرف لصاح  سامت  ینف ) ریدم  هرامش 02433450005( اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد 

4514799696 یتسپ :  دک  هقطنم 14 ،  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  هشیدنا  کراپ  یوربور  تثعب  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33454501-024  ، 33453741-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449588-024 :: 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

12001200 یبیرقت   یبیرقت تحتح   اسم   اسم اباب   یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هبهب   تبسندراد   تبسندراد رظن   رظن ردرد   ناجنز   ناجنز ناتسا   ناتسا هلغ   هلغ لکلک   هرادا   هرادا ناونع : : ناونع
هقبط هقبط ودود   ردرد   عبرم   عبرم رتم   رتم

4242
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نارهت نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5847283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا یمازلا  دانسا  ندومن  لاسرا  اضما و  رهم و  ) قیرح ءافطا  متسیس  هب  نارهت  هاگتسیا  هناخنگاو  زیهجت  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001338000189 زاین :  هرامش 
نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  تازیهجت  تاسیسات و  هبتر 5  تیحالص  همانیهاوگ  تکرش و  یتبث  کرادم  ریواصت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  دیاب  تسا و  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همانیهاوگ  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت  ترازو 

 : یتسپ دک  نارهت ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نامتخاس  یشزرو  نیمز  بنج  یقرش  شوش  نابایخ  یادتبا  نهآ  هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1189615581

55122612-021  ، 55122300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124604-021 :: 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

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIREYE INTEGRATED FLAME SCANNER 95DSS3-1CEX تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003586 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیون دنیارف  ماگهب  هدننک  هضرع  عجرم   FIREYE یتراجت مان   95DSS3-1CEX لدم هلعش  هعشا  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رظن دم  هباشم  دک  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  دشاب  یم  ددع  ًاعمج 2  هک  اضاقت  متیآ  یارب 1  داتس  هناماس  تالکشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  یتسویپ  کرادم  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدوبن و 

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

23942698-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس هبهب   هاگتسیا   هاگتسیا هناخ   هناخ نگاو   نگاو زیهجت   زیهجت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4343

FIREYE INTEGRATED FLAME SCANNER 95DSS3- 1CEXFIREYE INTEGRATED FLAME SCANNER 95DSS3- 1CEX  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 4444
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

متسیس5847062 و  ( BMS  ) دنمشوه تیریدم  متسیس  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ، تامدخ  ماجنا 
هرامش 5) یمساق و  دیهش  نامتخاس   ) ریناوت تکرش  یاه  نامتخاس  قیرح  نالعا 

هحفص 25) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5845876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153407 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تراک  لوژام و  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/08 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تراک   تراک وو   لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4545
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DC-12-24 V,DIN-RALL-ITT MC4197 تاصخشماب SFP تروپ کیو  تنرتا 10/100/1000 تروپ  کی  یتعنصرتروناک  ایدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002054 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link هدنزاس عجرم   D-Link یتراجت مان   DMC-530SC لدم  Media هکبش لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

OUTPUT:12V-2.1A) یتعنص یالپاس  رواپو  ( ITT-SPF-1.25G-160D) یرونربیف لوژام  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامنرکذ یلاسراروتکاف  شیپرد  هدش  هئارا  یالاکدنربو  تاصخشم  افطل 

02161640913 یگنهامه نفلت 

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

61640042-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MediaMedia هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 4646
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زربلا ناتسا  زاگ  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 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  لیمکت  زا  سپ  تسویپ  تمیق  مالعتسا  مرف  دشاب -  یم  یروص  دکناریا  تسویپ –  لیاف  اب  قباطم   UTM هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد 

1101001402000229 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 800  سراپ  یتراجت  مان  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا یا  هقطنم  بآ  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 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WAf لاوریاف دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001416000026 زاین :  هرامش 

زربلا یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   Fortigate لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قباطم  لاوریاف  تاصخشم  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب و  یم  لاوریاف  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  هیوست  - 

3186717598 یتسپ :  دک  زربلا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  ناتسوب  نلابایخ  یلصم  یوربور  ینیمخ  ماما  راولب  - رهش رهم  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342300-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340270-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد ددرگ   ددرگ همیمض   همیمض لیمکت   لیمکت زازا   سپسپ   تسویپ   تسویپ تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف دشاب -  -  دشاب یمیم   یروص   یروص دکناریا   دکناریا تسویپ  –   تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یمن   یمن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت تروص   تروص نیا   نیا ریغ   ریغ

4747

WAfWAf  لاوریاف لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  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 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح رودنو  وضع  هدنرب  دیاب  ددرگ و  هئارا  هناگادج  یلام  ینف و  انمض  یتسویپ  لیاف  حرش  قباطم  چوس  تنیوپ و  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تفن 

1101092299000338 زاین :  هرامش 
زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تخاس هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   WAP4410N لدم  Wireless هکبش تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
متسیس

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  لیمیا  هب  ای  هناماس  تسویپ  هناگادج  یلام  ینف و  دیاب  - دشاب تفن  تسارح  رودنو  وضع  دیاب  هدنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس وو   تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 4949
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سراپ زاگ  تفن 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 08 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5846227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Tandberg LTO Cleaning Cartridge تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004184 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   TANDBERG یتراجت مان   LTO-3512 لدم  Drive Rackmount Chassis کر لیر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
LANDI RENZO ITALY هدنزاس عجرم   BARCODE LABEL ON NYLON یتراجت مان  یدنب  هتسب  نولیان  بسچرب  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب دامن  مادقا  تسویپ  حرش  لودج  ساسارب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یرازگراب  تهج  تسین  لصا  دشاب و  یم  هباشم  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  هناگادج  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ 

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

83762170-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدنب یدنب هتسب   هتسب نولیان   نولیان بسچرب   بسچرب - -   Drive Rackmount Chass isDrive Rackmount Chass is کرکر   لیر   لیر ناونع : : ناونع 5050
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5846920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش دروک  چپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000112 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 

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

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

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712183  : یرهاط سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: 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 دروک   دروک چپچپ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  زربلا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  اب  طابترا  تهج  سیدرف و  ینامیلس  دیهش  ناتسرامیب  تهج  ویدار  لکد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000078 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریبدت  وات  نیهب  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   BT-SS3-18L لدم  m 18 عافترا هیاپ  یاتسیا 3  دوخ  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 

ریبدت وات  نیهب  یسدنهم 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - ناگیار لقن  لمح و  .ددرگ  تسویپ  امازلا  روتکاف  شیپ  دشاب -  یم  یراک  هام  کی  رادیرخ  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ   :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   زربلا   زربلا یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد اباب   طابترا   طابترا تهج   تهج وو   سیدرف   سیدرف ینامیلس   ینامیلس دیهش   دیهش ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج ویدار   ویدار وو   لکد   لکد ناونع : : ناونع 5252

(( هکبش هکبش چوس   چوس لوژام / / لوژام  ) ) الاک الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 108 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y8hu4pa3bh9qw?user=37505&ntc=5846964
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5846964?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110093  هرامش  هکبش ) چوس  لوژام /  ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985005538 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-GE-L لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-OC3-SR لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455883 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   46C3447 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455886 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   90Y9412 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هکبش تعنص و  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   8GBPS لدم یرون  ربیف   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5847548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کساج هگنلردنب و  زکارم  یلخاد  هکبش  یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001398 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هامکی هجو  تخادرپ  نفلت 09353347445- هرامش  - CISCO WS-C2960X-24PS-L هدش هتساوخ  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5847553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابعردنب زکرم  یلخاد  هکبش  یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001400 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسیا 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هامکی هجو  تخادرپ  سامت 09353347445- هرامش  -CISCO WS-C2960X-24PS-L هدش هتساوخ  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زکارم زکارم یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 5454

زکرم زکرم یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 5555
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

طیارش5845937 قبط   ) ناتسا یاه  ناتسرهش  لک و  هرادا  هکبش  اه و  متسیس  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و 
( تسویپ

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5845981 لیاف  دشابیم .  یروص  دکناریا  تسویپ  تاصخشم  لیاف و  قباطم   WAF هاگتسد
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا و5846109 مرن  ینابیتشپ  اه و Firmware(OS)و  یرادرب  هرهب  هناورپ  یناسرزورب  نیمات و 
ASA لاوریاف هاگتسد  ود  زا  یرازفا  تخس 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5846871kaspersky سوریو یتنآ  ینابیتشپ  هحفص 13)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5847006 یطابترا و  یاه  تخاسریز  تینما  بیرض  اقترا  حرط  نیودت  هحفص 13)یحارطزاب و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس5847339 مرفتلپ   / نیران یتینما  هزاورد  هناماس  لوژام  هنوزفا  هحفص 13)هخسن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5846750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" دشاب یم  هباشم  هدش  فیرعت  دک  ناریا   " هدنهد رادشه  ینمیا و  یاهولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000314 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هسمخ نارگ  هتخیر  اضر  داوج و  هدننک  هضرع  عجرم  یتلکسا  لدم  قرب  لکد  یالاب  گنیچاپسید  دک  یزاف و  فورح  اب  رطخ  هدنهد  رادشه  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  تسا  رکذب  مزال  .دشابیم  یمازلا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ینف  تاصخشم  هارمهب  تمیق  زیلانآ  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  هدوب و  یزکرم  رابنا 

یناگرزاب 054-31137061 سانشراک  ییاناد -  مناخ  هدننک :  مادقا 

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

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

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنهد هدنهد رادشه   رادشه وو   ینمیا   ینمیا یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدورم یا  هفرح  ینف و  هدکشزومآ   :: 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   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  قباطم  چنیا " سالپ 65  یج  نویزیولت   " دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060005000025 زاین :  هرامش 

تشدورم یاهفرح  ینف و  هدکشزوما  هدننک :  رازگرب 
شناد نارتسگ  انرب  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  یتراجت  مان   GVL-55JH18 لدم  in 55 زیاس  video wall یرس  LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

تشدورم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ و تمیق  ار  تسویپ  مرف  تسا  دنمشهاوخ  .تسا  هدش  تسویپ  یاهب  مالعتسا  مرف  قباطم  یتساوخرد  یالاک  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشا یمازلا  الاک  همانتنامض  نتشاد  .دامن  تسویپ  زین  ار  دوخ  یهاوگ  هدوزفا ، شزرا  جرد  تروص  رد  .دامرف  یرازگراب  ًاددجم 

 : یتسپ دک  تشدورم ،  نارسپ  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  راتسرپ ، کراپ  یوربور  نمهب ، نابایخ 22  تشدورم ، تشدورم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7371411146

43313071-071  ، 43313479-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43313478-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایمار ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایمار قرب  تیریدم  هدودحم  رد  یدزمتسد  تروصب  دنمشوه  ولبات  بصن  یاه  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093648000035 زاین :  هرامش 

نایمار ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نایمار رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایمار قرب  تیریدم  هدودحم  رد  یدزمتسد  تروصب  دنمشوه  ولبات  بصن  یاه  هژورپ  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4881637849 یتسپ :  دک  نایمار ،  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  یزکرم ، یرتنالک  بنج  نایمار ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35881849-017  ، 35883632-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35883632-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قباطم   قباطم چنیا " " چنیا   6565 سالپ   سالپ یجیج   نویزیولت   نویزیولت  " " دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5757

نایمار نایمار قرب   قرب تیریدم   تیریدم هدودحم   هدودحم ردرد   یدزمتسد   یدزمتسد تروصب   تروصب دنمشوه   دنمشوه ولبات   ولبات بصن   بصن یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا 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 108 ھحفص 48 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5845882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ / کرادم  تسیل و  قبط  یتناراگ  یزادنا و  هار  بصن ، هارمه  هب  یراحتنادض  ینفد  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000107 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RB 300-600 لدم یکیلوردیه  کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 

متسیس زیرآ  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ / کرادم  تسیل و  قبط  یتناراگ  یزادنا و  هار  بصن ، هارمه  هب  یراحتنادض  ینفد  تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن هارمه   هارمه هبهب   یراحتنادض   یراحتنادض ینفد   ینفد تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5845968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نز کمشچ  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000082 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  ینمیا  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000148 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یریمشک اضردیمح  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GARMIN هدنزاس عجرم   GARMIN یتراجت مان   MAP 64S لدم یتسد  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

هداز
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزنز کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

ناتسا ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5846352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 09125739144 تاصخشم  قبط  راسمرگ  یتعنص  کرهش  رد  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001048000125 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ 09125739144 تاصخشم  قبط  راسمرگ  یتعنص  کرهش  رد  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا  بنج  درادناتسا  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3515983611

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5846643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 09122312503 تاصخشم  قبط  دورهاش  یتعنص  کرهش  یتعنص  یاهدحاو  یماسا  نابایخ و  مان  ولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001048000126 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ 09122312503 تاصخشم  قبط  دورهاش  یتعنص  کرهش  یتعنص  یاهدحاو  یماسا  نابایخ و  مان  ولبات  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا  بنج  درادناتسا  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3515983611

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش ردرد   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6262

یتعنص یتعنص یاهدحاو   یاهدحاو یماسا   یماسا وو   نابایخ   نابایخ مان   مان ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 108 ھحفص 51 
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نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: 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   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5846759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاکتعرس ثادحا  تلافسآ و  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000030 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاکتعرس هاکتعرس ثادحا   ثادحا وو   تلافسآ   تلافسآ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6464

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نیوزق اه  ناتسمارآ  تیریدم  نامزاس   :: 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 07 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5846833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  هدش  یراذگراب  کرادم  اب  رارب  سالک 4  رتم  لوط 2.5  هب  رتم و  یلیم  یلخاد 1200  رطق  اب  حلسم  ینتب  هلول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا داتس 

1101091176000027 زاین :  هرامش 
نیوزق اه  ناتسمارآ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زاوها تیسراف   m 2/5 لوط  mm 1200 رطق سالک 4  حلسم  ینتب  هلول  الاک :  مان 
هخاش 50 دادعت : 

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

.ددرگ اضما  دات و  هدش  یراذگراب  دانسا  هیلک  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نیوزق ،  یرادرهش  یاه  ناتسمرآ  تیریدم  نامزاس  نایسراف  هداج  رتمولیک 3  یروهمج  یدنبرمک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3417693751

33565681-028  ، 33565682-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33565682-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داتس داتس هناماس   هناماس ردرد   هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب کرادم   کرادم اباب   رارب   رارب   44 سالک   سالک رتم   رتم   2 .52 .5 لوط   لوط هبهب   وو   رتم   رتم یلیم   یلیم   12 001200 یلخاد   یلخاد رطق   رطق اباب   حلسم   حلسم ینتب   ینتب هلول   هلول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ناریا ناریا

6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عطاقت یگدننار  ییامنهار و  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094564000028 زاین :  هرامش 

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412006402   75x35 cm داعبا رالوس  هناخ  ود  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

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

ناریا تراپ  ربون  نز  کمشچ   LED یرون متسیس   cm 20 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  درز  هناخ  هس  باقن  مین  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
ناریا تراپ  ربون  نز  کمشچ   LED یرون متسیس   cm 20 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  زمرق  هناخ  هس  باقن  مین  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

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

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  تخادرپ  لباق  هاگشیامزا  هجیتن  ندش  صخشم  زا  دعب  الاک  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  هیارکو  دشاب  یم  راوزبس  یادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیزیدم و  نامزاس  یزکرم  رابنا  الاک  لیوحت  لحم  -

 : یتسپ دک  لقن ،  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   - یوفص باون  نابایخ  یادتبا   - رارسا نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9613844336

44234260-051  ، 44234258-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44226220-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عطاقت عطاقت یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسبش رهش  حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  بصن  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005736000027 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رتسبش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

رتسبش رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فذح مالعتسا  زا  یمالعا  طیارش  نتشادن  ندوب و  هدنرب  تروص  رد  دشاب و  تاعالطا ) لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما   ) اتفا زوجم  یاراد  دیاب  هدنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ 

5381855455 یتسپ :  دک  یرتسبش ،  دومحم  خیش  نابایخ  یادتبا  هر ) ) ماما نابایخ  رتسبش  رتسبش ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42420500-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423070-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس یروبنز 10  هنال  گنربش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000210 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 6767

هلاس هلاس   1010 یروبنز   یروبنز هنال   هنال گنربش   گنربش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نت یبورفرب 2000  تهج  یبایسآ  کمن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096934000001 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نوگیم  مشف  ناشوا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راسمرگ کمن  نیرد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 1000 گبوبماج هسیک   mm 2/5-1 هدش بایسآ  کمن  الاک :  مان 

هسیک  2000 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 
تاناریمش نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3345134965 یتسپ :  دک  نوگیم ،  مشف  ناشوا  یرادرهش  ینیمخ  ماما  نادیم  مشف  رهش  نارصق  رابدور  تاناریمش  تاناریمش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

26503020-021  ، 26503311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26503310-021 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نتنت   20002000 یبورفرب   یبورفرب تهج   تهج یبایسآ   یبایسآ کمن   کمن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط  ) لیتسا برد  اه و  هدرن  اب  هیمورا  هاگتسیا  طیلب  لرتنک  تیگ  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001333000165 زاین :  هرامش 
ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

موینیمولآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  نزو  دک 622100  هدرن  شوپرد  عون  یموینیمولآ  رپ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یموب  دیاب  هدننک  نیمات   - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب   - هطوبرم سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34441666-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444478-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

(( یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط )) لیتسا لیتسا برد   برد وو   اهاه   هدرن   هدرن اباب   هیمورا   هیمورا هاگتسیا   هاگتسیا طیلب   طیلب لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط  ددرت ( لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003577000020 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هجاوخ یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم   Glass Stile لدم یمومع  یاهناکم  رد  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  نادرگ  یا  هشیش  تیگ  الاک :  مان 

یسوط نیدلا  ریصن 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  لوصحم  گولاتاک  روتکافشیپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ میرک  سدنهم   076-31171321 یگنهامه :

 : یتسپ دک  ناگزمره ،  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  ناگدازآ -  هار  هس  زا  دعب  نیسح -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919716839

33345090-076  ، 31170000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333712-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جورخ دورو و  لرتنک  یتینما  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090918000121 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ددع کی  دادعت  هب  ییوجشناد  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  . 1 - 
ددع دادعت 8  هب   FGM100 هرهچ صیخشت  هاگتسد  . 2

ددع دادعت 4  هب  رادروتوم   T107 یمرها هس  یا  هلیم  تیگ  . 3
دادعت 1 هب  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  هئارا  . 4

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  14 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفریج هاگشناد  رد  بصن  لیوحت و  دعب  یراک  زور  تخادرپ 15   :: 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

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

جورخ جورخ وو   دورو   دورو لرتنک   لرتنک یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راهبلگ دیدج  رهش  نارمع  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 09 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5847118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : پیت ود  رد  یداهنشیپ  یراجت  نامتخاس  تهج  پآ  لور  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( عافترا  ) 4.7 لوط * )  برد 5.75 (  داعبا  هب  ( عافترا  ) 4.7 لوط * )  ) برد 5.5 داعبا  هب 

1101001276000061 زاین :  هرامش 
راهب لگ  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   4x2/5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لحم  رد  لماک  بصن  اب  شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  درادناتسا و  یاراد 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  بصن  اب  الاک  لمح 

9185974535 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نادیم  شبن  انیس ،  نبا  راولب  راهبلگ ،  دیدج  رهش  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323330-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323246-051 :: 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

نامتخاس نامتخاس تهج   تهج پآپآ   لور   لور برد   برد ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5847557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا یاهبرد  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000102 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 7474

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5847586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتناک هقبط -  مین  یناگیاب  قاتا  تالآ  قاری  هارمه  هب   mdf 210×90 برد فکمه -  هقبط  دارن  یزاسریز  اب  لیم  هنیمالم 16  بوک  راوید  یراذگاو - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و فکمه -  هقبط  رد   mdf کناب پیت  دمک  دشاب - ) یم  سیک  یاج  هارمه  هب  یزکرم  لفق  وشک  هس   ) کناب پیت  لا  هارمه  هب  زیاس 70×147  لیم  هدزناش   mdf

.ددرگ  هعجارم  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  هب  دیاب  امتح  کلم  زا  دیدزاب  اه و  هشقن  ذخا  تهج  دشاب و  یم  تسویپ  لیاف  ربارب  راک  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101001497000046 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هرتم  1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  نالیگ ،  لیوحت :  لحم 

لامتحا .ددرگ  هعجارم  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  هب  دیاب  امتح  کلم  زا  دیدزاب  اه و  هشقن  ذخا  تهج  دشاب و  یم  تسویپ  لیاف  ربارب  راک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراد دوجو  یمالعا  یاه  فیدر  ندش  دایز  مک و 

4165763555 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  تیریدم  - هیمس راولب  - راسلگ - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131731-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131733-013 :: 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

هقبط هقبط مین   مین یناگیاب   یناگیاب قاتا   قاتا تالآ   تالآ قاری   قاری هارمه   هارمه هبهب     mdfmdf  2 102 10 ×× 9090 برد   برد فکمه -  -  فکمه هقبط   هقبط دارن   دارن یزاسریز   یزاسریز اباب   لیم   لیم   1616 هنیمالم   هنیمالم بوک   بوک راوید   راوید ناونع : : ناونع 7575

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

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

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

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

5847623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ههام /  هس  تخادرپ  اهوردوخ / درت  لرتنک  تهج  یکیناکم  ورتکلا  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراد تاحیضوت  یتسویپ و 

1101091201000034 زاین :  هرامش 
ماما ردنب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تعنص  نایار  ابرهک  هدنزاس  عجرم   KAHROBAA5475 لدم  m 5 زیاس یکیفارت  یکیناکمورتکلا  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ادجم ءاهب  شسرپ  لیمکت  زا  سپ  هعجارم و  یتسویپ  کرادم  هب  هاگنامرد /  برد  لیوحت   / دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  رظن  دروم  هاگتسد  گولاتاک  افطل  ددرگ / یراذگراب  ادجم  هدشروهمم 

6356165778 یتسپ :  دک  رویرهش ،  راولب 17  ردنبرس  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52228473-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52220010-061 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5845882 هار  بصن ، هارمه  هب  یراحتنادض  ینفد  هحفص 49)تیگ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهوردوخ اهوردوخ ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تهج   تهج یکیناکم   یکیناکم ورتکلا   ورتکلا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاروتوم لسکیپاگم  ماد 5  نبرود  لماش - : دیدج  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و   ، هبعش یمیدق  هدش  بصن  تازیهجت  یروآ  عمج   ، تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و تروپ -  چیئوس 8 و 24  تیگیس -  ای  شفنب  نرتسو  تیابارت  دراه 10  لاناک -  ریواصت 64  طبص  هاگتسد  یجراخ -  یلخاد و 

تسویپ  یاهلیاف  قباطم  دیدج  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و   ، هبعش یمیدق  هدش  بصن  تازیهجت  یروآ  عمج   ، تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201030082000003 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دشاب  یم  یمازلا  هدیازم  یصاصتخا  یمومع و  کرادم  یرازگراب  تسویپ و  یاهلیاف  هب  هعجارم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
نئاق هبعش  یبونج  ناسارخ  کناب  یاهنیبرود  هژورپ   1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
دنجریب یبونج ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هدش  دیق  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  دیاب  ناگدننک  تکرش  هدوب و  تسویپ  لیاف  دافم  قبط  تسیاب  یم  ارجا  تازیهجت و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنام  یم  یقاب  امرفراک  دزن  امرفراک  دات  هژورپ و  مامتا  ات  راک  ماجنا  نسح  تباب  دادرارق  غلبم  دصرد  انمض 10  دنشاب  اراد  ار 

9719613511 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  یناقلاط  نادیم  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32387125-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32387150-056 :: 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

دیدج دیدج تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هبعش ، ، هبعش یمیدق   یمیدق هدش   هدش بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت یروآ   یروآ عمج   عمج ،، تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ یاهتیروف  ثداوح و  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 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5845901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090536000003 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لامج داشون  دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   PH650 لدم هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  دادرارق  دقع  تهج  دراوم  رگید  تنینما و  تیحالص  اتفا و  یهاوگ  هئارا  تسویپ .  لیاف  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09171677876 هرامش  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  دشاب  ینف  سانشراک  دیات  هب  لصا و  دیاب  مزاول 

 : یتسپ دک  ثداوح ،  تیریدم  زکرم  یدمحم -  دیهش  ناتسرامیب  یبرغ  علض  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919915635

33352067-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344957-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: 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   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5845938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد یروانفو  تاقیقحت  تنواعم  یروانفو  ملع  کراپ  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصنو  دیرخ   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ تاصخشم  قبط  هاشنامرک  یکشزپ  مولع 

1101090044000050 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  یتساوخرد  کرادم  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  مرتحم  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714673159 یتسپ :  دک  تاقیقحت ،  تنواعم  هرامش 2 - نامتخاس  - یتشهب دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38363319-083  ، 38384185-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38384185-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مولع مولع هاگشناد   هاگشناد یروانفو   یروانفو تاقیقحت   تاقیقحت تنواعم   تنواعم یروانفو   یروانفو ملع   ملع کراپ   کراپ هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ  . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاشنامرک   هاشنامرک یکشزپ   یکشزپ

7979
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تشاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتخ  دشاب  یم  هارمه  یتسویپ  کرادم  هطوبرم  تساوخرد  فیدر  هارمه 19 هب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دیرخ 18 تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعجارم  یتسویپ  گرادم 

1101030468000068 زاین :  هرامش 
تشاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

دنیارف زیرفا  هدننک  هضرع  عجرم   POLYCOM RECORDING یتراجت مان   RSS 4000 لدم هتسب  رادم  نیبرود  لاتیجید  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
تشاب رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هدوزفا  هدش  تبث  تامدخ  هب  بصن  دزمتسد  هنیزه  دشاب  هکبش  تسارح  دخاو  دات  دروم  دشاب  یم  راک  مامتازادعب  هام  تخادرپ 2  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36260257-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب امتخ   امتخ دشاب   دشاب یمیم   هارمه   هارمه یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم هطوبرم   هطوبرم تساوخرد   تساوخرد فیدر   فیدر 1919 هارمه   هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع 1818 دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ گرادم   گرادم

8080
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5846536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004820000007 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817656379 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هارراهچ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221707-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221255-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 8181
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نایلو یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا رد  هدش  یرازگراب  دانسا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگا  لصا  رد  تایئزج  تاعالطا و  ریاس  تروپ ...  چیئوس 8  کیتورکیم -  ویدار  یتراظن -  نیبرود  ناوخکالپ - نیبرود 

1401/08/07 تاداهنشیپ ییاشگزاب  نامز 
1201095705000003 زاین :  هرامش 

غالبجواس ناتسرهش  رادنچ  شخب  نایلو  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
مالعتسا رد  هدش  یرازگراب  دانسا  قبط  - 

1401/08/07 تاداهنشیپ ییاشگزاب  نامز 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

غالبجواس زربلا ،  لیوحت :  لحم 

مالعتسا رد  هدش  یرازگراب  دانسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1401/08/07 تاداهنشیپ ییاشگزاب  نامز 

3365143436 یتسپ :  دک  نایلو ،  یاتسور  - راسهوک رهش  - غالبجواس ناتسرهش  - زربلا غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44573421-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44573421-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   88 چیئوس   چیئوس کیتورکیم -  -  کیتورکیم ویدار   ویدار یتراظن -  -  یتراظن نیبرود   نیبرود ناوخکالپ - - ناوخکالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8282
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ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  کناب  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 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس  ینابیشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001191000014 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادعت 700 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسدرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس  ینابیشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617614433 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  دابآ  نسح  نابای  یادتبا خ  یدازآ  نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31826302-087  ، 31826000-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31826216-087 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  نادرگ  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000111 زاین :  هرامش 

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یترشاعم دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HEXA یتراجت مان   HSDC1001 لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

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

هنامااس رد  اددجم  تکرش  یاضماو  رهم  اب  سپس  هدرک و  هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  تسیل  یاه  مرف  انمض  .دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش 09153417977 یراذگراب 

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

33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: 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

ناتسدرک ناتسدرک ناتسا   ناتسا ردرد   یزرواشک   یزرواشک کناب   کناب بعش   بعش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاهمتسیس   یاهمتسیس ینابیشپ   ینابیشپ ناونع : : ناونع 8383

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم اباب   نادرگ   نادرگ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم یریوصت (  تراظن  یاه  هناماس  تهج  یتعنص  مویتیل  یرتاب  هارمه  هب   UPS هاگتسد یزادنا 10  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ تاصخشم 

1101004572000107 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5847019 حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 49)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) video wallvideo wall  " " 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

تسویپ5846934 مالعتسا  مرف  قباطم  چنیا " سالپ 65  یج  نویزیولت   " هحفص 46)دیرخ لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5847181 مالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  هب  تبسندراد  رظن  رد  ناجنز  ناتسا  هلغ  لک  هرادا 
هقبط ود  رد  عبرم  رتم  یبیرقت 1200  تح  اسم  اب  یرادا  نامتخاس 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

مویتیل مویتیل یرتاب   یرتاب هارمه   هارمه هبهب     UPSUPS هاگتسد   هاگتسد   1010 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 8585

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چوس5846111 تنیوپ و  هحفص 37)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت5846299 لرتنک  یاهمتسیستیگ  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

جورخ5846949 دورو و  لرتنک  یتینما  یاهمتسیستازیهجت  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

اهوردوخ5847623 ددرت  لرتنک  تهج  یکیناکم  ورتکلا  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

فلخت5846571 تبث  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردوپ زاگ و  ییولیک  رادخرچ 50  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003588 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 50 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ورشیپ احیجرت  لخاد  دیلوت  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942631-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلسوت یاقا  سامت 82702211  هرامش  تسویپ  طیارشو  تاصخشم  اب  هگنل  کت  رتنس  اتید  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093687000100 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلسوت یاقا  سامت 82702211  هرامش  تسویپ  طیارشو  تاصخشم  اب  هگنل  کت  رتنس  اتید  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994817119 یتسپ :  دک  یمادخ ،  نابایخ  یادتبا  یئاهب - خیش  نادیم  یقرش  لامش  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82702211-021  ، 82700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604644-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ردوپ ردوپ وو   زاگ   زاگ ییولیک   ییولیک   5050 رادخرچ   رادخرچ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 8686

رورس رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 8787
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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 " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکارم5846641 قیرح  ءافطا  مالعا و  سیورس  هحفص 30)لارنج  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هکشب5846971 لزان و  گنلیش ، لماش  قیرح  اب  هزرابم  هحفص 30)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

متسیس5847062 و  ( BMS  ) دنمشوه تیریدم  متسیس  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ، تامدخ  ماجنا 
هرامش 5) یمساق و  دیهش  نامتخاس   ) ریناوت تکرش  یاه  نامتخاس  قیرح  نالعا 

هحفص 25) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5847130 ءافطا  مالعا و  متسیس  تاسیسات  اههاگتسد و  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، نامیپ 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ردوپ5847146 زاگ و  ییولیک  رادخرچ 50  هحفص 7)لوسپک  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5847181 مالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  هب  تبسندراد  رظن  رد  ناجنز  ناتسا  هلغ  لک  هرادا 
هقبط ود  رد  عبرم  رتم  یبیرقت 1200  تح  اسم  اب  یرادا  نامتخاس 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5847283 ءافطا  متسیس  هب  هاگتسیا  هناخ  نگاو  زیهجت  تایلمع  هحفص 30)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5847356 قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 7)رد  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5847181 مالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  هب  تبسندراد  رظن  رد  ناجنز  ناتسا  هلغ  لک  هرادا 
هقبط ود  رد  عبرم  رتم  یبیرقت 1200  تح  اسم  اب  یرادا  نامتخاس 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  " " 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

کیتاموتا5847557 یاهبرد  یاهمتسیستاریمعت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  حرش  هب  هپس  کناب  نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000377 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تادنتسم  حرش  هب  هپس  کناب  نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
عومجم  1 دادعت : 

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

دیدزاب هب  تبسن  تمیق  داهنشیپ  هئارا  زا  لبق  مرتحم  ناگدننک  تکرش  نمض  رد  دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  تادنتسم  حرش  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدیص یاقآ  35913588 -- یعازخ 35911416 یاقآ  یگنهامه  یارب  مزال  نفلت  - .دنیامن مادقا  لحم  زا 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  حرش  تاقلعتم  هارمه  هب  PANASONIC دنرب یرادرب  ریوصت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000730 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

PANASONIC یتراجت مان   AJHPX3000 لدم یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 836 دادعت : 

1401/08/07 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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم حرش   حرش هبهب   هپس   هپس کناب   کناب نیگن   نیگن نامتخاس   نامتخاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 8888

PANASONICPANASONIC  دنرب دنرب یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5845898 هار  بصن و  هبعش ، یمیدق  هدش  بصن  تازیهجت  یروآ  عمج  ، تازیهجت دیرخ 
دیدج تازیهجت 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5845901 لیاف  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 63)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یروانفو5845938 ملع  کراپ  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصنو  دیرخ   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
.تسویپ تاصخشم  قبط  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانفو  تاقیقحت  تنواعم 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کرادم5846039 هطوبرم  تساوخرد  فیدر  هارمه 19 هب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دیرخ 18 تساوخرد 
دوش هعجارم  یتسویپ  گرادم  هب  امتخ  دشاب  یم  هارمه  یتسویپ 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5846512 هحفص 13)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 63)نیبرود5846536 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تروپ5846621 چیئوس 8  کیتورکیم -  ویدار  یتراظن -  نیبرود  ناوخکالپ - هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5846931 تسیل  تاصخشم  اب  نادرگ  نیبرود  هحفص 63)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش5847019 حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 49)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

حرش5847148 هب  هپس  کناب  نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و 
تسویپ تادنتسم 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

5847473PANASONIC دنرب یرادرب  ریوصت  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزار 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 09 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EPSON EB-X06 لدم روتکژورپ  اتید  هاگتسد  .دشاب 2  یم  تسویپ  لیاف  یاراد  تساوخرد  .تسه  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000254 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس هعطق  یتآ   Interactive floor لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

EPSON EB-X06 لدم روتکژورپ  اتید  هاگتسد  .دشاب 2  یم  تسویپ  لیاف  یاراد  تساوخرد  .تسه  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ5846772 اتید  هاگتسد  .دشاب 2  یم  تسویپ  لیاف  یاراد  تساوخرد  .تسه  هباشم  دک  ناریا 
EPSON EB-X06 لدم

هحفص 77) روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

EPSON EPSON EB-X06EB-X06 لدم   لدم روتکژورپ   روتکژورپ اتید   اتید هاگتسد   هاگتسد   22 .دشاب   .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف یاراد   یاراد تساوخرد   تساوخرد .تسه   .تسه هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 9090

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 07 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5847247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس 24 همدخاب 1985 لدم نت   30 ای لاقثارج 25 هاگتسدکی  نیمات  تایلمع  69 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985005529 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

دشاب هتشاد  ار  شیک  هقطنم  رد  تیلاعف  طیارش  یضاقتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتنت   3030 ایای 2525 لاقثارج   لاقثارج هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5847479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم راون 24*12  هقلح  دادعت 4  پویت 24*12 و  هقلح   8 زراب ،  ورشیپ 24*12 کیتسال  هقلح  دادعت 16   . تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم زاین 

1101091319000097 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناجریس کیتسال  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ریات  ناجریس  یتراجت  مان  زیاس 13-560  یراوس  وردوخ  راد  شکور  ریات  الاک :  مان 
هقلح ( گنیر )28 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
میرک طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خیرات.دشابیم زاین  دروم  راون 24*12  هقلح  دادعت 4  پویت 24*12 و  هقلح   8 زراب ،  ورشیپ 24*12 کیتسال  هقلح  دادعت 16   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم 09355814087 هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوب و  یمازلا  تسویپ  لیاف  هب  هعجارم   . دشابیم اهتساوخرد 2022  دیلوت 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56882052-021  ، 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

1212 ** راون  2424 راون هقلح   هقلح   44 دادعت   دادعت وو     1212 ** پویت  2424 پویت هقلح   هقلح   88 زراب ،  ،  زراب 1212 ** ورشیپ  2424 ورشیپ کیتسال   کیتسال هقلح   هقلح   1616 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 9292
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(( 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

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

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

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

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

5847614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس 24 همدخاب 1985 لدم نت   30 ای لاقثارج 25 هاگتسدکی  نیمات  لگ  69 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985005527 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

دشاب هتشاد  ار  شیک  هقطنم  رد  تیلاعف  طیارش  یضاقتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نت5847247  30 ای لاقثارج 25 هاگتسد  کی  نیمات  هحفص 77)تایلمع  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

راون5847479 هقلح  دادعت 4  پویت 24*12 و  هقلح   8 زراب ،  ورشیپ 24*12 کیتسال  هقلح  دادعت 16 
12*24

هحفص 77) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نت5847614  30 ای لاقثارج 25 هاگتسد  کی  هحفص 77)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5845882 هار  بصن ، هارمه  هب  یراحتنادض  ینفد  هحفص 49)تیگ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اهوردوخ5847623 ددرت  لرتنک  تهج  یکیناکم  ورتکلا  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

نتنت   3030 ایای 2525 لاقثارج   لاقثارج هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تشدهوک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5845897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091805000015 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  تشدهوک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یئاطع تراجت  نافرع  هدننک  هضرع  عجرم   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یئاضر 09166600373  یاقآ  یگنهامه  اب  دیاب  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841945588 یتسپ :  دک  تشدهوک ،  یرادرهش  رتشا  کلام  راولب  تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622090-066  ، 32623046-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622090-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا یا  هقطنم  بآ  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 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

san storage رورس تهج  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001416000025 زاین :  هرامش 

زربلا یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EMC هدنزاس عجرم   GB 300 تیفرظ  15K SAS لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  رورس  دراه  تاصخشم  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  لیوحت و  زا  سپ  هام  ود  هیوست  نامز  - 

3186717598 یتسپ :  دک  زربلا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  ناتسوب  نلابایخ  یلصم  یوربور  ینیمخ  ماما  راولب  - رهش رهم  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342300-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340270-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

san storagesan storage رورس   رورس تهج   تهج دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5846069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  قبط  ددرگ  یراددوخ  ادج   REFER یاهرورس هئارا  زا  هدوب   G9 NEW رورس یتساوخرد  یالاک 

1101003995000171 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هدوب و  اهنادنز  لک  هرادا  هیمورا  رهش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دیسررس 1404/03/26  خیرات  ( 101 ازخا  ) هنازخ دانسا  تخادرپ 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458870-044  ، 33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط ددرگ   ددرگ یراددوخ   یراددوخ ادج   ادج   REFERREFER یاهرورس   یاهرورس هئارا   هئارا زازا   هدوب   هدوب   G9 NEWG9 NEW  رورس رورس یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک رورس   رورس ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5846078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   K هشیر ینابزیم  تهج   440Dell poweredge رورس هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001392 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب 88115345 لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح  سامت  این  نیگرگ  یاقآ 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   KK هشیر   هشیر ینابزیم   ینابزیم تهج   تهج   440440 Dell poweredgeDell poweredge رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 9797
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زربلا یا  هقطنم  بآ  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 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

san storage رورس تهج  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001416000025 زاین :  هرامش 

زربلا یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JINHUA NIUMING یتراجت مان   XY-PAI لدم لاسگرزب  صوصخم  هبل  کی  رتوک  ورتکلا  فرصمرابکی  تیلپ  الاک :  مان 

یناینالغب میهاربا 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  مج  بط  زاسهب  دنهس  هدنزاس  عجرم  زاسکا  یتراجت  مان   ESU-P1 لدم یحارج  رتوکورتکلا  هاگتسد  دربراک  فرصمرابکی  رتوک  ملق  الاک :  مان 

مج بط  زاسهب  دنهس  هدننک  هضرع 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  رورس  دراه  تاصخشم  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  لیوحت و  زا  سپ  هام  ود  هیوست  نامز  - 

3186717598 یتسپ :  دک  زربلا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  ناتسوب  نلابایخ  یلصم  یوربور  ینیمخ  ماما  راولب  - رهش رهم  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342300-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340270-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتوکورتکلا رتوکورتکلا هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک فرصمرابکی   فرصمرابکی رتوک   رتوک ملق   ملق لاسگرزب -  -  لاسگرزب صوصخم   صوصخم هبل   هبل کیکی   رتوک   رتوک ورتکلا   ورتکلا فرصمرابکی   فرصمرابکی تیلپ   تیلپ رورس -  -  رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یحارج یحارج

9898

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

 ** هدش دیدجت   ** :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

OTET-40109-R3 هصقانم : هرامش   :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش  1401/08/01 دانسا : تفایرد  تلهم   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/08/10

tpgm.ir :: عبنم 1401/08/17عبنم تکاپ : لاسرا  تلهم   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846160 :: هرازه هرازه تلهمدکدک   نایاپ  زا  سپ  هتفه  کی  رثکادح  فلا و ب : تاکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
نایاپ زا  سپ  هام  کی  رثکادح  یلام : تاکاپ  ییاشگزاب  تاداهنشیپ -  لاسرا 

تفایرد تلهم  نیرخآ 

( چیئوس جیروتسا و  رورس ،  ) تاعالطا یروانف  هزوح  تازیهجت  مزاول و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  847,200,000 همان : تنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا یا  هقطنم  بآ  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 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL 380G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001416000027 زاین :  هرامش 

زربلا یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یتسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  رورس  تاصخشم  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دشابیم و  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  هیوست  -

3186717598 یتسپ :  دک  زربلا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  ناتسوب  نلابایخ  یلصم  یوربور  ینیمخ  ماما  راولب  - رهش رهم  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342300-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340270-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( چیئوس چیئوس وو   جیروتسا   جیروتسا رورس ، ، رورس  ) ) تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف هزوح   هزوح تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9999

DL 380G10DL 380G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  حرش  هب  دراه  مر و  وی و  یپ  یس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000245000023 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  یتسویپ  تسیل  اقیقد  دیاب  تاعطق  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  ( 2

یرادناتسا لحم  رد  لیوحت  ( 3

5715653963 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یرادناتسا  ینیما  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31972280-044  ، 31972000-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریدغ یارسگنهرف  رتائت  یفمآ  نلاس  تهج  ییامنیس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093417000043 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هکرابم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   DOREMI CINEMA LLC هدنزاس عجرم   DOREMI یتراجت مان   SHOW VAULT لدم ییامنیس  رورس  الاک :  مان 

هزاس گنرلگ  ینامتخاس  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  رد  جردنم  لودج  قبط  تمیق  زیلانآ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52402021-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52403055-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه وو   مرمر   وو   ویوی   یپیپ   یسیس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

SHOW VAULTSHOW VAULT لدم   لدم ییامنیس   ییامنیس رورس   رورس ناونع : : ناونع 102102

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

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

تسویپ5845897 تاصخشم  اب  هنایار  هحفص 81)رورس  رورس  ( رورس

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

5846044san storage رورس تهج  دراه  هحفص 81)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یراددوخ5846069 ادج   REFER یاهرورس هئارا  زا  هدوب   G9 NEW رورس یتساوخرد  یالاک  رورس 
یتسویپ کرادم  قبط  ددرگ 

هحفص 81) رورس  ( رورس

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

تاصخشم5846078 قبط   K هشیر ینابزیم  تهج   440Dell poweredge رورس هاگتسد  دیرخ 3 
تسویپ

هحفص 81) رورس  ( رورس

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

رتوک5846152 ملق  لاسگرزب -  صوصخم  هبل  کی  رتوک  ورتکلا  فرصمرابکی  تیلپ  رورس -  دراه  دیرخ 
یحارج رتوکورتکلا  هاگتسد  دربراک  فرصمرابکی 

هحفص 81) رورس  ( رورس

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

5846160( چیئوس جیروتسا و  رورس ،  ) تاعالطا یروانف  هزوح  تازیهجت  مزاول و  هحفص 81)نیمات  رورس  ( رورس

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

5846174DL 380G10 رورس هحفص 81)دیرخ  رورس  ( رورس

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

دراه5846439 مر و  وی و  یپ  یس  هحفص 81)دیرخ  رورس  ( رورس

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

5847341SHOW VAULT لدم ییامنیس  هحفص 81)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس5847356 قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 7)رد  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

5847152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وردوخ وردوخ تاعطق   تاعطق وو   رامش -  -  رامش رتمولیک   رتمولیک روسنس   روسنس یزلف   یزلف هحفص   هحفص ردنلیس -  -  ردنلیس ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهج  الاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003379 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPD15-CJ2 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  ردنلیس  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
زبس داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روتکارت 3408  روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   MOBIS یتراجت مان  ویر  توپاک  هعطق  هریگ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
مزاول تاعطق و  عیزوت  هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  یکوزوس  هدنزاس  عجرم  اراتیودنرگ  یکوزوس  پچ  الاب  روتوم  هتسد  هعطق  هدنرادهگن  الاک :  مان 

( وکاسیا  ) وردوخ ناریا  یکدی 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
هداز عیفر  دارمسیو  هدننک  هضرع  عجرم   B2000I نیباکود تناو  ادزم  زمرت  پاپوس  دربراک  هعطق  کیتسال  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

تسبرس یدامح  مرکا  هدننک  هضرع  عجرم   JETRO یتراجت مان   CG 125 تلکیسروتوم تراتسا  نک  عطق  هلر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5847188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هبرگو گس  ) تاناویح عفاد  کینوسارتلآ  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000185 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کاریژآ ناهوژپ  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   PEPPERL-FUCHS یتراجت مان   UC2000-30GM-IUR2-V15 لدم کینوسارتلا  حطس  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  )PT 100 روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001139 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نوکسبآ موینیمولآ  یاه  هدروآرف  یناگرزاب  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SIGMA یتراجت مان   PT-100 لدم امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنریگ رارق  ینف  دحاو  دات  دروم  دیاب  امتح  ییاهن  دات  زا  لبق  رظن  دروم  یاهالاک  - ددرگ هدهاشم  لماک  روط  هب  تسویپ  لیاف  - 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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( هبرگو هبرگو گسگس   )) تاناویح تاناویح عفاد   عفاد کینوسارتلآ   کینوسارتلآ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

PT 100PT 100 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 105105
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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

وردوخ5847152 تاعطق  و  رامش -  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  هحفص 88)ردنلیس -  روسنس  ( روسنس

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

5847188( هبرگو گس  ) تاناویح عفاد  کینوسارتلآ  هاگتسد  هحفص 88)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

5847232PT 100 هحفص 88)روسنس روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاعالطا  قباطم  / ...و برد  لفق   / یرلوک ریش  ، هکلف ریش  دیرخ  تسا / هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000579 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   LIV CO هدنزاس عجرم   TANSER LOCK یتراجت مان   mm 70 زیاس رولیس  گنر  نیپ  رایش 20  ود  دیلک  یچیئوس  یبوچ  برد  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 

دنورا تراجت  نازاس  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاحیضوت  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911741-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاعالطا   تاعالطا قباطم   قباطم // ...و ...و برد   برد لفق   لفق  / / یرلوک یرلوک ریش   ریش ،، هکلف هکلف ریش   ریش دیرخ   دیرخ تسا / / تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 106106
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO یتعنص هکبش  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000207 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SRW2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   SW-2960G-24TC-L لدم یتعنص  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   P/N:WS-C2960XR-24TS-I لدم هنایار  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   .. دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319662-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCOCISCO یتعنص   یتعنص هکبش   هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 107107

mwmmwm  تاعطق تاعطق ناونع : : ناونع 108108
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دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132373 اب  قباطم  mwm تاعطق تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005531 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ربار 22  ناهاپس  یتراجت  مان   Lit 208 یزلف هکشب  هسانش 1880  دک  دیرگ  دقاف  تیفیک  حطس  دقاف  کینیفاراپ  هیاپ  اب  کیتسال  دنیآرف  نغور  الاک :  مان 

ناهاپس تفن  هدننک 
هکشب 50 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   WA600-3 ردول روتوم  نغور  رتلیف  هعطق  گنیکپ  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

تعنص ناروآ  دار  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  ناروآ  دار  هدنزاس  عجرم   645E3 لدم  GM ویتوموکول لزید  روتوم  ردنلیس  هعطق  رنیال  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
سراپ روتیساپاک  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   bar 0/5 راشف  Viton membrane لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

ناجلخ یدادح  نارمع  هدننک  هضرع  عجرم  شیالاپ  نالاگ  نازاس  یفاص  یتراجت  مان  لزید 375  ناسین  اوه  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  روتارنژ 3516  روتوم  دلوفینام  یذغاک  تکسگ  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
FLEETGUARD هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLEETGUARD یتراجت مان   CUMMINS NC900 روتارنژ روتوم  لیئوزاگ  رتلیف  الاک :  مان 

یواشرچع لیلجلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   INC
ددع 100 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  جاک  رتلیف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  جاک  یتراجت  مان   N10 وولو نویماک  نغور  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132373 اب  قباطم  mwm تاعطق  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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گرزب نارهت  قرش  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5847581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .... و ناشفا -  گنر  راد 3  دلیش  قرب  لباک  جوز -  نفلت 10  لباک  نهپ -  هکبش  زیرپ   - UTP هکبش لباک  لماش - :  2960x-24TS-L چیئوس نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  لیاف  قباطم  الماک  تهج :  اهب  مالعتسا 

تسا یرابجا  یمازلا و  همان  یفرعم  هئارا  اب  دیدزاب 
دامرف لصاح  سامت  یناغف  سدنهم  مناخ  هرامش 88745104  اب  دیدزاب  یگنهامه  تهج 

1101090399000020 زاین :  هرامش 
نارهت قرش  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

تسویپ  لیاف  قباطم  الماک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یرابجا  یمازلا و  همان  یفرعم  هئارا  اب  دیدزاب 

دامرف لصاح  سامت  یناغف  سدنهم  مناخ  هرامش 88745104  اب  دیدزاب  یگنهامه  تهج 
کالپ 3 دامعریم  نابایخ  یرهطم  داتسا  نابایخ  نارهت  سردآ :

1914873341 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  ردص  لپو  یتعیرش  نابایخ  عطاقت  هیهلا  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22005413-021  ، 22639962-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22005149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5845898 هار  بصن و  هبعش ، یمیدق  هدش  بصن  تازیهجت  یروآ  عمج  ، تازیهجت دیرخ 
دیدج تازیهجت 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5846160( چیئوس جیروتسا و  رورس ،  ) تاعالطا یروانف  هزوح  تازیهجت  مزاول و  هحفص 81)نیمات  رورس  ( رورس

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

تروپ5846621 چیئوس 8  کیتورکیم -  ویدار  یتراظن -  نیبرود  ناوخکالپ - هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسیل5846798 تاعالطا  قباطم  / ...و برد  لفق   / یرلوک ریش  ، هکلف ریش  دیرخ  تسا / هباشم  دک  ناریا 
تسویپ

هحفص 91) چیئوس  ( چیئوس

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

5847331CISCO یتعنص هکبش  هحفص 91)چیوس  چیئوس  ( چیئوس

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

5847521mwm هحفص 91)تاعطق چیئوس  ( چیئوس

ویسپ ویسپ وو   ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 109109
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ویسپ5847581 ویتکا و  تازیهجت  هحفص 91)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چوس5846111 تنیوپ و  هحفص 37)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5847523( هکبش چوس  لوژام /  ) الاک هحفص 37)حرش  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسیس ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب و 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5846285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفج کی 40  هب  کی  نوفیآ  یشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004588000054 زاین :  هرامش 

یتیبرت س ب ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش  ناسهم  لدم  یتوص  نوفیآ  یشوگ  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

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

تسا ههباشم  دک  ناریا  - باسح تروص  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 20   - رابنا برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816953347 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یاهنادنز  لک  هرادا  ملعم 33 _  ور  هب  ور  ملعم _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33431052-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443230-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفج تفج   4040 کیکی   هبهب   کیکی   نوفیآ   نوفیآ یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهالاکدک ناریا  تسویپ -  تاصخشم  قباطم  راد )  ترا  قرب  ظفاحم  دروبیک و  سوام و  تس   ، نوفده رتویپماک (  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  باختنا  هباشم 

1101001224000197 زاین :  هرامش 
ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   SPORT HEADPHONES لدم میس  اب  نوفده  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
روپ یملاس  هزئاف  هدننک  هضرع  عجرم   VENUSE یتراجت مان   V1220 لدم هنایار  میس  یب  دروبیک  سوام و  تس  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

لدم  A 10 نایرج تدش   v 250 ژاتلو  m 5 میس لوط  لاتیجید  رگشیامن  اب  رتویپماک  یریوصت و  یتوص و  راد  ترا  یهار  شش  ظفاحم  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
اقلا طبار  هدننک  هضرع  عجرم  اقلا  طبار  یتراجت  مان   D5-625005

ددع 10 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 09111260297  هرامش  یفسوی  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تفج5846285 کی 40  هب  کی  نوفیآ  هحفص 95)یشوگ  توص  ( توص

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

5846407 ( راد ترا  قرب  ظفاحم  دروبیک و  سوام و  تس   ، نوفده رتویپماک (  تازیهجت  هحفص 95)دیرخ  توص  ( توص

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

هحفص 63)نیبرود5846536 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حرش5847148 هب  هپس  کناب  نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و 
تسویپ تادنتسم 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 ( ( راد راد ترا   ترا قرب   قرب ظفاحم   ظفاحم وو   دروبیک   دروبیک وو   سوام   سوام تستس    ، ، نوفده نوفده رتویپماک (  (  رتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DARAB-02-1116703 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-08-02هرامش عورش 02-08-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5845891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام لدبم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام رتویپماک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030258000009 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   APH310 لدم  MB ASUS PRIME H310 R2 CPU CORE 13 8100 RAM DDR4 4GB HDD ITB PG43W لماک هنایار  سیک  الاک :  مان 

هدنزاس عجرم  دقاف  هعلقاپ  یرهاط  یلع  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   20MK400 لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 45 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت تهج  هبو  تسا  هدیدرگ  یراذگراب  یتسویپ  کرادمرد  یتساوخرد  روتینامو   pc تاصخشم ءاهب و  مالعتسا  گرب  دشابیم  هباشم  اهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب  اددجم  لیمکتزا  سپ  یتسیاب  داهنشیپ  هب  ندادرثا 

الاک  لیوحترا  سپ  یدقن  باسح  هیوست 
دشابیم هدنشورف  هدهعب  الاک  لیوحت 

9185914711 یتسپ :  دک  مایخ 33 ،  شبن  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37006120-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37645339-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 1121 12

روتینام روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113
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دنبشارف ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  مه  روتکاف  شیپ  نمض  رد   .. دامن هعلاطم  ار  تسویپ  افطل..دشابیم  تسویپ  هک  نکساو  روتینامو  سیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092333000010 زاین :  هرامش 

دنبشارف ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  مه  روتکاف  شیپ  نمض  رد   .. دامن هعلاطم  ار  تسویپ  افطل..دشابیم  تسویپ  هک  نکساو  روتینامو  سیک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7477158755 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  دنبشارف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38753251-071  ، 38757075-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38753252-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  زاگ  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 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ ددرگ همیمض   همیمض مهمه   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ نمض   نمض ردرد    ..  .. دامن دامن هعلاطم   هعلاطم ارار   تسویپ   تسویپ افطل..دشابیم   افطل..دشابیم تسویپ   تسویپ هکهک   نکساو   نکساو روتینامو   روتینامو سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

هنایار هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم وو   رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددرگ همیمض  لیمکت  زا  سپ  تسویپ  تمیق  مالعتسا  مرف  دشاب -  یم  یروص  دکناریا  تسویپ –  لیاف  اب  قباطم  رتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد 

1101001402000230 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
رهم راگن  نیتسار  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   INTEL یتراجت مان   I7-2600 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

GREEN یتراجت مان   GP680R لدم  W 680 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  نرتسو  یتراجت  مان   WD DS SATA 32 MB لدم  GB 1000 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

مامتها یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریدام  یتراجت  مان   MK400A لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هنایار

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

کدف هظفاح  زادرپ  هشارت  هدننک  هضرع  عجرم   FDK یتراجت مان   U-DIMM لدم  8GB تیفرظ ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
رواشم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   A4TECH هدنزاس عجرم   A4TECH یتراجت مان   3100N لدم هنایار  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

داسرف رتسگ  طابترا 
تس 40 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   H310 MK لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش بصن  سیفآ 2019  مورک و  لگوگ  نژرو  نیرخآ  یتیب ،  هخسن 64  زودنیو 10  هدش و  لبمسا  تسیابیم  اه  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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زربلا ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هارمه  هب  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  هاگتسد   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091870000002 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  دحاو  یهاگشنادداهج  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ هنایار  رتسگ  کت  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد  7 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

سیک لخاد  تاعطق  .دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  لبمسا و  هنیزه  .دشاب  تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح  09354952087 .دشاب یلصا  یتناراگ  لماش 

3315514187 یتسپ :  دک  یعاجش ،  نادیهش  هچوک  شبن  جاک  یرتم  ناگدازآ 45  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32508413-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32508413-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش هار و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5846816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام هارمه   هارمه هبهب   هدش   هدش لبمسا   لبمسا لماک   لماک هنایار   هنایار سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   77 ناونع : : ناونع 1161 16

رگپاچ رگپاچ هاگتسد   هاگتسد   11 وو     HP2035HP2035 رگپاچ رگپاچ هاگتسد   هاگتسد   33 تسویپ -) -) تسویپ هبهب   هعجارم   هعجارم )) یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   روتینام   روتینام وو   سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   55 ناونع : : ناونع
HP428fdwHP428fdw هراک   هراک دنچ   دنچ

1 171 17
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رگپاچ هاگتسد  HP2035 و 1  رگپاچ هاگتسد   3 تسویپ -) هب  هعجارم  ) یتسویپ لیاف  تاصخشم  اب  روتینام  سیک و  هاگتسد   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HP428fdw هراک دنچ 

1101000004000115 زاین :  هرامش 
یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

بستحم هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   fdw 428 لدم هراک  دنچ  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  زاوها  رتویپماکارف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   GREEN PARS EVO لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
زاوها رتویپماکارف  هدننک 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/09 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 : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هناماس *) رد  تسویپ  کرادم   ) کیتامروفنا یلاع  یاروش  همانیهاوگ  یروهمج و  تسایر  اتفا  زکرم  زوجم  یاراد  ناگدننک  نیمات  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوزفا شزرا  رب  تایلام  همانیهاوگ  هارمه  هب  یمسر  روتکاف  دوش *  تسویپ  روتکاف  شیپ   * ههام ود  ًادودح 

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: 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 

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

زا 108 ھحفص 101 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/94mr5all39sg5?user=37505&ntc=5846816
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5846816?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

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

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

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

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

5846826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NEW fc1400 لدم تنویاب  یناپمک  گنیروتینام  لاتف  US پورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091223000257 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
NEW fc1400 لدم تنویاب  یناپمک  گنیروتینام  لاتف  US پورپ - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09379656055 دیریگب سامت  یصلاخ  سدنهم  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  - ناتسرامیب برد  لیوحت   - ههام هیوست 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9518831166 یتسپ :  دک  ید ،  مهن  ناتسرامیب  راتسرپ -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NEW fc1400NEW fc1400 لدم   لدم تنویاب   تنویاب یناپمک   یناپمک گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف USUS پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 118118
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یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق مالعا  یتساوخرد  لدم  قبط  طقف  چنیا -  زیاس 22   22IB - VLL-TS لدم کتنو  یروسناسآ )  ) یسنارفنک راکوت  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

هامکی لقادح  هجو  تخادرپ 
1101003068000217 زاین :  هرامش 

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 
نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   in 22 زیاس  M185GN لدم ید  یس  لا  یروسناسآ  روتینام  الاک :  مان 

نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تمیق  مالعا  یتساوخرد  لدم  قبط 

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمیق تمیق مالعا   مالعا یتساوخرد   یتساوخرد لدم   لدم قبط   قبط طقف   طقف چنیا -  -  چنیا   2222 زیاس   زیاس   2222 IB -  VLL-TSIB -  VLL-TS لدم   لدم کتنو   کتنو یروسناسآ ) ) یروسناسآ  ) ) یسنارفنک یسنارفنک راکوت   راکوت روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
هامکی هامکی لقادح   لقادح هجو   هجو تخادرپ   تخادرپ ددرگ   ددرگ

1 191 19
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داباهم 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 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5846994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000247000120 زاین :  هرامش 

داباهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( GAMA(B-2039 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   NFH 1214 لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تویپ  هگرب  تاصخشم  ربارب  زاین  دروم  یاه  هاگتسد  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تکرش  طسوت  یتسویپ  طیارش  هگرب  دات 

.ددرگ تسویپ  تمیق  داهنشیپ  هگرب 
.دشاب یم  زکرم  نیا  ینف  سانشراک  دات  زا  دهب  ههام و  هس  تخادرپ 

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42334086-044  ، 42223500-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226464-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 120120
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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 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007948012  هرامش  روتینام ) الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985005539 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  17755DFX لدم  in 17 زیاس یپمال  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   R261T لدم  in 26 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( روتینام روتینام  ) ) الاک الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 12 112 1
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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 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5847522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0107948001  هرامش  روتینام  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985005537 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  DFX17750 لدم  in 17 یپمال روتینام  الاک :  مان 

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

LG یتراجت مان   L1930S لدم  in 19 زیاس ماف  هرقن  یرس   LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام5845891 هحفص 96)لدبم  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5846059 رتویپماک و  هحفص 96)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

نمض5846267 رد   .. دامن هعلاطم  ار  تسویپ  افطل..دشابیم  تسویپ  هک  نکساو  روتینامو  سیک  دیرخ 
ددرگ همیمض  مه  روتکاف  شیپ 

هحفص 96) روتینام  ( روتینام

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

هنایار5846298 هیذغت  عبنم  رتویپماک و  هحفص 96)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

پمپ5846691 روتکناک  - یلزید یکیرتکلا  روتارنژ  هخاش - هس  شک  یلوپ  - گنرود گنیروتینام  رگشیامن 
HDMI 1.4V لباک - رس هس  زوه 

هحفص 25) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

روتینام روتینام الاک   الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 122122
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام5846731 هارمه  هب  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  هاگتسد  هحفص 96)7  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد5846816  3 تسویپ -) هب  هعجارم  ) یتسویپ لیاف  تاصخشم  اب  روتینام  سیک و  هاگتسد   5
HP428fdw هراک دنچ  رگپاچ  هاگتسد  HP2035 و 1  رگپاچ

هحفص 96) روتینام  ( روتینام

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

5846826NEW fc1400 لدم تنویاب  یناپمک  گنیروتینام  لاتف  US هحفص 96)پورپ روتینام  ( روتینام

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

طقف5846939 چنیا -  زیاس 22   22IB - VLL-TS لدم کتنو  یروسناسآ )  ) یسنارفنک راکوت  روتینام 
هامکی لقادح  هجو  تخادرپ  ددرگ  تمیق  مالعا  یتساوخرد  لدم  قبط 

هحفص 96) روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ5846994 هحفص 96)رتویپماک و  روتینام  ( روتینام

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

5847328( روتینام  ) الاک هحفص 96)حرش  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5847522 الاک  هحفص 96)حرش  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تسویپ5845901 لیاف  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 63)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یروانفو5845938 ملع  کراپ  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصنو  دیرخ   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
.تسویپ تاصخشم  قبط  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانفو  تاقیقحت  تنواعم 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5846512 هحفص 13)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیریدم5845902 هناماس  تیاس و  بو  بلاق  هحفص 13)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5845915 تخس  - تاعالطا یروانف  هحفص 13)رتویپماک و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رد5845917 ( ISMS  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  یحارط و 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا و5846109 مرن  ینابیتشپ  اه و Firmware(OS)و  یرادرب  هرهب  هناورپ  یناسرزورب  نیمات و 
ASA لاوریاف هاگتسد  ود  زا  یرازفا  تخس 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناونع5846159 رازفا  مرن  هتسب  یهد -  سیورس  تهج  ینفلت  یسکات  اب  دادرارق  دقع  تساوخرد 
ینفلت یسکات  سناژآ 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهرازفا5846848 مرن  تیفیک  لرتنک  تراظن و  روظنم  هب  یا  هرواشم  تامدخ  هحفص 13)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جورخ5846949 دورو و  لرتنک  یتینما  یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسدرک5846819 ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس  هحفص 63)ینابیشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مویتیل5847605 یرتاب  هارمه  هب   UPS هاگتسد یزادنا 10  هار  بصن و  هحفص 63)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " 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

روتکژورپ5846772 اتید  هاگتسد  .دشاب 2  یم  تسویپ  لیاف  یاراد  تساوخرد  .تسه  هباشم  دک  ناریا 
EPSON EB-X06 لدم

هحفص 77) روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید
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