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

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 5

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

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

140 1140 1 نابآ   نابآ   1616 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   163,710هکس , 000163,710 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   98مهرد ,57098 ,570

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   156هکس ,980 , 000156 ,980 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس234,200234,200رالد سیئوس کنارف   366کنارف ,000366 , 000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 89,500هکس , 00089,500 , اداناک000 اداناک رالد   271رالد ,300271 ناتسبرع300, ناتسبرع لایر   96لایر ,46096 ,460

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 59,500هکس , 00059,500 , وروی000 361وروی ,670361 ژورن670, ژورن نورک   35,30035,300نورک

رایع رایع   1818 یالط   14,916یالط , 00014,916 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   ,415دنوپ 030415, نپاژ030 نپاژ نینی   دصکی   247,340247,340دصکی

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((55))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 119119))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 6

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 21  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 20  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( 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 3  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( 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  • 66

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 31  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 9  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093631000211 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( FSS-9840069/ASM (P/F "ABB" PROGRAMMABLE LOGIC CONJTROLLER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

جروت نابایخ  سردم ، عطاقت  هب  هدیسرن  لالب ، دجسم  زا  رتالاب  (- جع ) رصعیلو نابایخ  - نارهت  ، 1966653943 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943: یتسپدک هرامش 12  دازکاخ  نابایخ 

:: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/08/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NETWORK نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( P/F "ABB" PROGRAMMABLE LOGIC CONJTROLLERP/F "ABB" PROGRAMMABLE LOGIC CONJTROLLER  ) ) نیمات نیمات ناونع : : ناونع 11

NETWORKNETWORK  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 22
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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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001423000273 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922873 :: هرازه هرازه :: 1401/09/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1401/31/294( لوا تبون   ) ناتسا یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  رد  جومود ) لیردراگ   ) یزلف ظافح  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 1401/31/294( لوا تبون   ) ناتسا یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  رد  جومود ) لیردراگ   ) یزلف ظافح  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1401/12/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالسا نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -   ، 9173695636 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم ردرد   جومود ) ) جومود لیردراگ   لیردراگ  ) ) یزلف یزلف ظافح   ظافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 112 ھحفص 6 
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یوضر ناسارخ  ینوناق  یکشزپ  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 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تینما  ینابیتشپ  هرواشم و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000076000033 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9138615916 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  یکاخ -  لپ  هارراهچ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38454400-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38454400-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامام یراتسرپ و  هدکشناد   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ رتشیب  هزاب 1000و   corporate سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091234000010 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییامام  یراتسرپ و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
مرن هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate-AM هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ نما  یرازفا 
ددع 310 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733171 یتسپ :  دک  ییامام ،  یراتسرپ و  هدکشناد  دیحوت - نادیم  هب  هدیسرن  یقرش - ترصن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61054513-021  ، 66914368-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61054170-021 :: 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 تینما   تینما ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هرواشم   هرواشم دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 44

شیوداپ شیوداپ رتشیب   رتشیب وو   10001000 هزاب   هزاب   corporatecorporate سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ 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 :
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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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکناک بودا  یزاجم  یشزومآ  هناماس  کارتشا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000249 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/08/23 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

درجورب ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب یاه  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090833000031 زاین :  هرامش 

درجورب ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

گرب 2000000 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  یناتسرامیب  یاه  هدنورپ  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6915764653 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ماما ناتسرامیب  ینیمخ  یفطصم  دیس  نابایخ  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42503054-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42514016-066 :: 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 یشزومآ   یشزومآ هناماس   هناماس کارتشا   کارتشا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

یناتسرامیب یناتسرامیب یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 77

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تامدخ  حرش  قبط  رفن (  دادعت 2  یمجح  یورین  تروصب  دانسا  ویشرآ  نفلت و  زکارم  ینابیتشپ  یرادهگن و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001049000134 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نفلت زکارم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رفن 2 دادعت : 
1402/08/30 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هافر راک و  نواعت ،  ترازو  زا  هدش  ذخا  یسدنهم  ینف و  ینابیتشپ و  یتامدخ ،  یاهتکرش  تیحالص  همانیهاوگ  ینمیا و  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یعامتجا 

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341395-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمجح یمجح یورین   یورین تروصب   تروصب دانسا   دانسا ویشرآ   ویشرآ وو   نفلت   نفلت زکارم   زکارم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 88

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناگزمره یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SYMANTEC ENDPOINT کتنامیس سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  ورورس  وربراک 50 یارب 500  هلاس  کی  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 PROTECTION

V14.3 valid fOR 1 year
1101004163000064 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

عجرم یددع  یکیتسالپ 1  باق   Symantec Endpoint Protection Enterprise ناونع هکبش  تحت  ینامزاس و  سوریو  یتنآ   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناماس رهم  زادرپ  هداد  نمیا  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  ندوب  اراد  تروص  رد  ددرگ و  جرد  هدوزفا  شزرا  نودب  هناماس  رد  لک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  دادرارق  قبط  طیارش  والاک  ، تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا.تسا  هدش  تسویپ  دادرارق 

7916813541 یتسپ :  دک  تلود ،  ناتسوب  بنج  یبونج -  تلاسر  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33610469-076  ، 33610430-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33610430-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال 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 112 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u7h5envlb947f?user=37505&ntc=5922848
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5922848?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناگزمره یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاحیضوت  طیارش و  قباطم  تاعالطا  تینما  اهدادخر و  تیریدم  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004163000065 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   NET ENGINE یتراجت مان  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  یتینما  یاهدادیور  رب  تراظن  هناماس  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
مشق رترب  تاعالطا  یروانف  هرایس 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  تسویپ  طیارش  ریاس  ، تسا یمازلا  هدش  هتساوخ  زوجم  ندرک  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916813541 یتسپ :  دک  تلود ،  ناتسوب  بنج  یبونج -  تلاسر  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33610469-076  ، 33610430-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33610430-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا تینما   تینما وو   اهدادخر   اهدادخر تیریدم   تیریدم سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلکدادرارق سیون  شیپرد  جردنمدافم  قبطدشاب  یم  هباشمالاکدک  سنسیال  هارمه  هب  گال  لیلحت  هناماس  یزادنا  هار  ، بصن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت.دریذپ 64573069 تروص  یگنهامهاب  لحارم 

1101001017000536 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نایناریا  هعسوت  زادرپ  دنپس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  سامت  لیلحت  تیریدم و  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
نایناریا هعسوت  زادرپ  دنپس 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  رثکادح 24  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 75358221 نفلت  دیرخ  زیهجت و  هریاد  مود  یقرش پ8 ط  ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

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

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سامت سامت لیلحت   لیلحت وو   تیریدم   تیریدم بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا همیب  یماهس  تکرش  بعش  هزوح  یهد  تبون  هناماس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000102 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  تسویپ  یتساوخرد  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره  قح  و 

86712115: یلالج مناخ  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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوخ ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتنرتنیا یاه  هاگیاپ  هدنهد  هعسوت  هدننک و  دیلوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000337000119 زاین :  هرامش 

یوخ ناتسرهش  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رفن 42 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتنرتنیا یاه  هاگیاپ  هدنهد  هعسوت  هدننک و  دیلوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روطق ناگتخیهرف 

5819733334 یتسپ :  دک  یوخ ،  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  ناوناب  کراپ  بنج  نمهب  راولب 22  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36223499-044  ، 36229767-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36224242-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا همیب   همیب یماهس   یماهس تکرش   تکرش بعش   بعش هزوح   هزوح یهد   یهد تبون   تبون هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 1212

یتنرتنیا یتنرتنیا یاه   یاه هاگیاپ   هاگیاپ هدنهد   هدنهد هعسوت   هعسوت وو   هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 1313

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5923514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هیبش  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091929000001 زاین :  هرامش 

ناریا ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
مهافت یسدنهم  رایمه  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یقلط 1  باق  یبیکرت 2017  انیتر  نزاخم  زاس  هیبش  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب  1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

هنوگره تهج  ههام -  کی  تخادرپ  هدنشورف -  اب  لمح  ددرگ -  همیمض  روتکاف  شیپ  ددرگ -  هدهاشم  تسویپ  لیاف  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایرصان 09195620502 یاقآ  اب  سامت  لاوس 

1449614535 یتسپ :  دک  یشزومآ ،  تنواعم  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تمه  دیهش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702234-021  ، 86702254-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86702224-021 :: 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

ددرت5923081 لرتنک  طخ  رب  عماج  متسیس  یزادنا  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 42) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هناماس5923478 شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  لقن ، لمح و  هیهت ،
دنمشوه تظافح 

هحفص 45) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یایا هقلح   هقلح   11 یقلط   یقلط باق   باق   20 1720 یبیکرت  17 یبیکرت انیتر   انیتر نزاخم   نزاخم زاس   زاس هیبش   هیبش ناونع   ناونع   CDCD  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1414
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458136 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/22هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفقس لیقثرج  یتسد  لرتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفقس یفقس لیقثرج   لیقثرج یتسد   یتسد لرتنک   لرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  ییاوه  یاطخ  رگناشن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001574000212 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مان قرب  یاه  هکبش  رد  یژرنا  فالتا  زا  ریگولج  دربراک   BBT LTR400D لدم  GPS لوژام یتارباخم و  تازیهجت  هب  زهجم  زاف  هس  اطخ  زاس  راکشآ  تس  الاک :  مان 

هبرجت نیهب  قرب  تازیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   BBT AND NORTROLL یتراجت
هاگتسد 4 دادعت : 

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

.دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

7618815676 یتسپ :  دک  کرمگ ،  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32116086-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32116086-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قباطم  سنمیز  متسیس  لرتنک  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092416000361 زاین :  هرامش 

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ زاگ  یالاک  یناگرزاب و  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   TYPHOON یتراجت مان   SGT-100 لدم یزاگ  نیبروت  مور  لرتنک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا یلامو  ینف  داهنشیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
071-52112710-2711 071 - 52112704 نفلت : 

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112704-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاوه ییاوه یاطخ   یاطخ رگناشن   رگناشن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم سنمیز   سنمیز متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5923087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  حرش  قباطم   DCS تاجنراک لنپ  یقرب  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003827 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ALFA ELECTRIC یتراجت مان   CENTUM3000 لدم  DCS نویساموتا لرتنک و  یاه  متسیس  دربراک  یکیرتکلا  تاتسومرت  الاک :  مان 

نیشار دنولا  رتسگ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   ALFA ELECTRIC هدنزاس
ددع  12 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رهشوب رهشوب ،  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  اب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   :: 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

32265575-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  ) امد رگسح  امد و  تبوطر و  رگسح  گنیروتینام و  لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000430 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اراتسآ تراجت  نوسفا  هدننک  هضرع  عجرم   BEW یتراجت مان   BE-96 لدم گنیروتینام  لرتنک و  لنپ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مالعتسا هب  طوبرم  یلک  تاحیضوت  ) تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88810422-021  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCSDCS نویساموتا   نویساموتا وو   لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس دربراک   دربراک یکیرتکلا   یکیرتکلا تاتسومرت   تاتسومرت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1818

امد امد رگسح   رگسح وو   امد   امد وو   تبوطر   تبوطر رگسح   رگسح وو   گنیروتینام   گنیروتینام لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تقرس  مالعا  قیرح و  مالعا  یریوصت و  تراظن  متسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف 

1101001530000012 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/03 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هاشنامرک  ناتسا  یموب  دیاب  ًامازلا  هدنرب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم نیلوئسم  دات  زا  سپ  هجو  تخادرپ 

.تشاد دهاوخن  صوصخ  نیا  رد  ییاعدا  ای  یقح  چیه  هدنهدداهنشیپ  تسا و  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در و  رد  امرفراک 

6714616441 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  روما  تیریدم  یدازآ -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228232-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38228232-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپس هپس کناب   کناب بعش   بعش تقرس   تقرس مالعا   مالعا وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2020

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5922215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  قیرح  مالعا  ریژآ  فراعتم  یساش  متیا و   2 ناونع : 

14012932 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/13 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  یطیحم  زاگ  رگشیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000233 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زربلا دنمشوه  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم   CROWCON یتراجت مان   T4 لدم لمح  لباق  هزاگ  دنچ  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ فراعتم   فراعتم یساش   یساش وو   متیا   متیا   22 ناونع : : ناونع 2 12 1

یطیحم یطیحم زاگ   زاگ رگشیاپ   رگشیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

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

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

5922601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  متیس  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090465000012 زاین :  هرامش 

سخرس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یژرنا سیتاد  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یژرنا  سیتاد  یتراجت  مان   DF08 لدم  in 1/2 زیاس یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 

ددع 66 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  دعب  تخادرپ  هدننک و  نیمات  اب  ناکسا  هنیزه  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9381184883 یتسپ :  دک  رگراک ،  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524890-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34526656-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دبیم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاعطق  طیارشاب و  قباطم  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091773000001 زاین :  هرامش 

دبیم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  تاعطق  طیارشاب و  قباطم  قیرح  مالعا  متسیس  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاعطق  طیارشاب و  قباطم  قیرح  مالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8961735473 یتسپ :  دک  دبیم ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  ماما -  نابایخ  دبیم -  دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32334160-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32334164-035 :: 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

قیرح قیرح افطا   افطا متیس   متیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 2323

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاعطق   تاعطق وو   طیارشاب   طیارشاب قباطم   قباطم قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  روتکتد (  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000598 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت یالاک  امیت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کتزاگ  یتراجت  مان   FID لدم لاعتشا  لباق  یاهزاگ  بای  تشن  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SPTC هدنزاس عجرم   AutoChek 5 GAS لدم زوزگا  زا   CO-CO2-HC-O2-NOx یاهزاگ شجنس  زاگ  روزیلانآ  الاک :  مان 
انایرآ تعنص  اسین  یتیریدم  یسدنهم  هدننک 

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

نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZI-S820 لدم فراعتم  قیرح  مالعا  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناماگ نیمیس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SGD یتراجت مان   SGD-2000-ETO لدم دیاسکا  نلیتا  زاگ  ییایمیشورتکلا  راجفنا  دض  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ایرآ ناماگ  نیمیس  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ 
ددع 1 دادعت : 

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

.ددرگ هعلاطم  امتح  دشاب / یم  تسویپ  ئاهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هناماس  رد  یلایر  ینف و  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

.ددرگ یم  لاطبا  هدش  هئارا  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروصرد 
.تسیمازلا هاگتسد  ینف  تاصخشم  هئارا 

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

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکتد روتکتد عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبیرقت 42 مجح  اب  رورس  قاتا  تهج   FM200 (HFC-227EA) زاگ رب  ینتبم  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یمومع  طیارش  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  بعکمرتم ،

1101005454000030 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
متسیس 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  تسویپ ،  یمومع  طیارش  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413685541 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  لاناک  زا  رتالاب  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

4242 یبیرقت   یبیرقت مجح   مجح اباب   رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج   FM200  (HFC-227EAFM200  (HFC-227EA)) زاگ زاگ ربرب   ینتبم   ینتبم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ یمومع   یمومع طیارش   طیارش وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم بعکمرتم ، ، بعکمرتم
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لیبدرا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003650000033 زاین :  هرامش 

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

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم 
تس 10 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشمو  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33521740-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  نوف -  یپ  یآ  نفلت  یزاسلاعف و  دیلک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001558 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب لصاو  دات  دروم  دیاب  سانجا  یمامت  ** تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** یتسویپ کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  یمامت  ** تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم 

دیریگب سامت  یناپوچ  سدنهم  اب 09126451157  تاعالطا  هنوگ  ره 

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

88114247-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل نوف -  -  نوف یپیپ   یآیآ   نفلت   نفلت وو   یزاسلاعف   یزاسلاعف دیلک   دیلک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم ریداقم و  تسرهف  قباطم  یلامش  ناسارخ  تخاسریز  تاطابترا  رد  تبوطر  امد و  شیاپ  متسیس  لیمکت  مزاول  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف 

1101001022001553 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   3Gb SAS لدم تروپ  لانرتنیا 4  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 3 لوط  Patch Cord SC/PC-LC/PC MM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یرطاب ناهاپس  یتعنص  عمتجم  هرقرق   m 250 لوط  mm 6/8 رطق  PVC شکور سنج   ohm 75 لایسکاوک یتارباخم  لباک  الاک :  مان 
هرقرق 60 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دنهس ولباترذآ  هدننک  هضرع  عجرم   IP43 تظافح هجرد   KA 50 نایرج تدش   V 220 ژاتلو یتعنص  دربراک   ATS2 لدم یراوید  فیعض  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

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

نادیپس جاوما  تالاصتا  ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم   DIN-DIN لدم یرون  ربیف  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-BX-U لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-BX-D لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم  کر   AP9520TH تبوطر امد و  روسنس  الاک :  مان 

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

هداد طابترا  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  هداد  طابترا  نیشرپ  یتراجت  مان   PED-FE1-ETH لدم  E1 یتارباخم هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماسرد واضماو  رهم  نآ  یاهتسویپ  مامضناب  یگدروخطخ  نودبو  لماکو  قیقد  تروصب  لحم  دیدزابزا  سپ  تسویپریداقم  قباطم  اهب  تسرهف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشمالاکدکدوش  لصاح  سامت  یتارب  یاقآ  هرامش 09155840349 اب  یگنهامه  رتشیب و  تاعالطا  تفایرد  تهجدوش  یراذگراب  تمیقداهنشیپ  نامز  رد 

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

32232220-058  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

تاصخشم تاصخشم وو   ریداقم   ریداقم تسرهف   تسرهف قباطم   قباطم یلامش   یلامش ناسارخ   ناسارخ تخاسریز   تخاسریز تاطابترا   تاطابترا ردرد   تبوطر   تبوطر وو   امد   امد شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت مزاول   مزاول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ ینف   ینف
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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

لیبدرا یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 6 لحم  رد  لیوحت   - یتسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ینابیتشپ  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000181 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 28 دادعت : 

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

یموب ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا   - دشاب هدش  هتساوخ  تاصخشم  قبط  سانجا   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GHzGHz  5/85/8 سناکرف   سناکرف ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 3030
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  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 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

juniper drx550 زپینوج لاوریاف  سنسیال  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
firewall juniper srx550 da2219ak0022

1101001609002827 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه ناواک  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   SRX-XFP-10GE-SR یتارباخم چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3131
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ناتسرهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوخ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(nas storage  ) یزاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095097000004 زاین :  هرامش 

یوخ مشاه  ینب  رمق  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
SSD|4| تیابارت  NAS) |QNAP|12  ) هکبش هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتسویپ  کرادم  رد  هدش  هئارا  تسیل  قبط  زاین  دروم  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
QNAP TS-H1283XU-RP-E2136-32G=*1

QNAP RAIL B02=*1
WESTERN DIGITAL HHD 14TB ULTRASTAR=*10

SAMSUNG SSD 870 EVO 1TB=*2
FS DAC 1M 10G SFP+=*2

5819637617 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جیسب خ  نادیم  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36332112-044  ، 36335555-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36335555-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( nas storagenas storage  ) ) یزاس یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3232
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نارهت هاگشناد  ناحیروبا  سیدرپ   :: 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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت هاگشناد  ناحیروبا –  هدکشناد  یت  یآ  هکبش  ینابیتشپ  سیورس و  ءاهب  مالعتسا  مرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095249000075 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  ناحیروبا  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف صاح  سامت  مزر  وکین  سدنهم  یاقآ  اب  لاوس  هنوگرهو  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09190716726

یتسپ دک  نارهت ،  هاگشناد  - ناحیروبا سیدرپ  - تشدکاپ یرادرهش  یوربور  - مالسلا هیلع  اضر  ماما  راولب  - تشدکاپ - نارهت تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3391653755 : 

36040808-021  ، 36040851-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36040984-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت نارهت هاگشناد   هاگشناد ناحیروبا  –   ناحیروبا هدکشناد   هدکشناد یتیت   یآیآ   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سیورس   سیورس ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ناونع : : ناونع 3333
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5922925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  هدننک - نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - قبط  اقیقد  تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - گنیسرت تیه  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم  اب  روتکاف 

1101092410001059 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSTSCC3MM لدم  m 3 لوط دم 62/5  یتلام   ST-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم هدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  دات  مدع  هلزنم  هب  روتکافشیپ  هئارا  مدع  - تسیمازلا دیرخ  تساوخرد  اب  تقباطم  تهج  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
***

( زور رثکادح 45  یرادا  تاروما  هب  هجوت  اب   -) رابنا دیسر  ینف و  دات  زادعب  تخادرپ 

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

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

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ هئارا   هئارا هدننک - - هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسویپ - - تسویپ قبط   قبط اقیقد   اقیقد تساوخرد   تساوخرد -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- گنیسرت گنیسرت تیه   تیه لباک   لباک ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف

3434
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دهاش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000209 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اواف شهوژپ  هناخ  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   ASA 5508-X لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تبث  هناماس  رد  لماک  تاصخشم  هارمه  هب  یمسر  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رودقم  روتکاف  لصا  تفایرد  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 14  هیوست 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51215075-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 3535
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  یتسویپ (  لیاف  قبط  تنیالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000099 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   KP721 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دیئامن لصاح  سامت  یفطل  سدنهم  یاقآ  هرامش 04531456100  اب  مالقا  صوصخ  رد  ینف  لاوس  هنوگ  ره  تهج 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ (  (  یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تنیالک   تنیالک ناونع : : ناونع 3636
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یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5923499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقلح دادعت 4   fcc200m یرتم ربیف 200  لباک  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091211000021 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هقلح دادعت 4   fcc200m یرتم ربیف 200  لباک  - - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هقلح  4 دادعت : 

1401/08/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات باسح  هب  یراک  زور  تدم 5  هب  امیسو  ادص  لحم  رد  لباک  لیوحت  زا  دعب  روتکاف  هجو  دوش 2- هتشون  هدوزفا  شزرا  ساسا  رب  غلابم  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  زیراو  هدننک 

5166617466 یتسپ :  دک  یقرشناجیابرذآ ،  زکرم  یامیسوادص  مج  ماج  نابایخ  نمهب  راولب 29  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33162028-041  ، 33162022-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291151-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاحمراهچ و هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fcc200mfcc200m  یرتم یرتم   200200 ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 3737

سیک سیک رگشیوپ -) -) رگشیوپ  ) ) رنکسا رنکسا یترارح - - یترارح رتنیرپ   رتنیرپ یرزیل - - یرزیل رگپاچ   رگپاچ باه - - باه - - KVMKVM  چوس چوس دیلک - ) - ) دیلک هحفص   هحفص  ) ) دروبیک دروبیک مدوم - ) - ) مدوم  ) ) هکبش هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع
لانرتکسا لانرتکسا دراه   دراه (-(- CPUCPU  ) ) هدنزادرپ هدنزادرپ رتویپماک - - رتویپماک

3838
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تسویپ تسیل  قبط  یرتویپماک  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092154000033 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
( مدوم  ) هکبش تراک  الاک :  مان 

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

( دیلک هحفص   ) دروبیک الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
KVM چوس الاک :  مان 

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

باه الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یترارح رتنیرپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
( رگشیوپ  ) رنکسا الاک :  مان 

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

رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

لانرتکسا دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب تسیابیم  ربتعم  یتناراگ  یارادو  تسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  یاهالاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8813657354 یتسپ :  دک  یتسپ 347 ،  قودنص  ناهفصا - درکرهش  هداج  رتمولیک 5  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335952-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331608-038 :: 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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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

60 زیاس ) شید ددع  2- ویدار هاگتسد  2 لماش کنیل  فرط  ود  یارب  لماک  تاقلعتم  هارمهب  MIMOSA B5C ییویدار کنیل  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  / ..و روتپادآ  - لیتگیپ (- 33DB WILINK

1101093035000621 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنجریب قرش  نارتسگ  طابترا  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MIMOSA هدنزاس عجرم   C5C لدم یتارباخم  ییویدار  متسیس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

ینابرق یگنهامه 07731372139  ههام / کی  هیوست  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / ربتعم یتناراگ  هارمه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم یتارباخم ییویدار   ییویدار متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3939

چوس چوس هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام تنرتا -  -  تنرتا هبهب   یرون   یرون ربیف   ربیف لدبم   لدبم هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا رتویپماک -  -  رتویپماک هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4040
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روتکاف شیپ  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / تسا هباشم  اهدک  ناریا  / تسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  اتید  زکرم  تاعطق  متیآ  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام کی  هیوست  / ربتعم یتناراگ  هارمه  / دوش همیمض 

1101093035000622 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه ناواک  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   PWR-C45-1400AC لدم رتویپماک  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نومزآ یتاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم   ACCESS POINT FOR COMPUTER NETWORK یتراجت مان   ULC1000 لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

تیفیک
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
طابترا زارفا  وگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   DLINK هدنزاس عجرم   DLINK یتراجت مان   DMC لدم تنرتا  هب  یرون  ربیف  لدبم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه / دوش همیمض  روتکاف  شیپ  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / تسا هباشم  اهدک  ناریا  / تسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  اتید  زکرم  تاعطق  متیآ  4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  / ههام کی  هیوست  / ربتعم یتناراگ 

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   . تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رتور  یاه  لوژام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003067000031 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   . تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رتور  یاه  لوژام  دیرخ  - 

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

1401/09/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   . تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رتور  یاه  لوژام  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 3057 سامت 77244999 هرامش 

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

88748517-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88462087-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یطابترا5922234 هکبش  ییارجا  حرط  هئارا  دوجوم و  تیعضو  یبایزرا  تاعلاطم ،  تامدخ  دیرخ 
یریوصت تراظن  یاه  هناماس  نابیتشپ 

هحفص 37) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هکبش5922299 تینما  ینابیتشپ  هرواشم و  هحفص 6)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5922611 رتشیب  هزاب 1000و   corporate سوریو هحفص 6)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتنرتنیا5923366 یاه  هاگیاپ  هدنهد  هعسوت  هدننک و  هحفص 6)دیلوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس5923478 شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  لقن ، لمح و  هیهت ،
دنمشوه تظافح 

هحفص 45) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ5923493 کالپ  یتراظن  یتینما و  یاه  نیبرود  هحفص 37)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رتور رتور یاه   یاه لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

روشک یتالیش  مولع  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5923704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت رادتسود  مناخ  هرامش 09122471731  اب  لاوس  هنوگره  تهج  چنیا  ایناس 50  لدم  یسمل  یناسر  عالطا  دنتسا  کسویک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح 

1101091175000017 زاین :  هرامش 
روشک یتالیش  مولع  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   SHARP یتراجت مان   AR-D29 لدم لاتیجید  یپکوتف  هاگتسد  یگرب  تساک 500  اب  دنتسا  هدننک  هیذغت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1588733111 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  یرافغ  عطاقت  ریهاشم  نابایخ  یناهارف  ماقم  مئاق  نابایخ  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381088-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88837073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چنیا چنیا   5050 ایناس   ایناس لدم   لدم یسمل   یسمل یناسر   یناسر عالطا   عالطا دنتسا   دنتسا کسویک   کسویک ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  یاه  هناماس  نابیتشپ  یطابترا  هکبش  ییارجا  حرط  هئارا  دوجوم و  تیعضو  یبایزرا  تاعلاطم ،  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ تاصخشم  هب  ) 

1101004572000127 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 : 

1401/08/28 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قامشاب - ناویرم - جدننس روحم  ینمیا  تازیهجت  مئالع و  ولبات  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000109 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناویرم رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قامشاب - ناویرم - جدننس روحم  ینمیا  تازیهجت  مئالع و  ولبات  دیرخ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس نابیتشپ   نابیتشپ یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش ییارجا   ییارجا حرط   حرط هئارا   هئارا وو   دوجوم   دوجوم تیعضو   تیعضو یبایزرا   یبایزرا تاعلاطم ،  ،  تاعلاطم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

روحم روحم ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتشلا 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 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنزاس عجرم   HHT8100 لدم نیگالپ  لوادج  هزیناکم  یزیمآ  گنر  کیتاموتا و  مامت  رباعم  یشک  طخ  هروظنمدنچ  نیشام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دماح هتفرشیپ  یاهیروانف 

1101091795000033 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  رتشلا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دماح هتفرشیپ  یاهیروانف  هدنزاس  عجرم   HHT8100 لدم نیگالپ  لوادج  هزیناکم  یزیمآ  گنر  کیتاموتا و  مامت  رباعم  یشک  طخ  هروظنمدنچ  نیشام  الاک :  مان 
دماح هتفرشیپ  یاهیروانف  هدننک  هضرع  عجرم 

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

هلسلس رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهیروانف هدنزاس  عجرم   HHT8100 لدم نیگالپ  لوادج  هزیناکم  یزیمآ  گنر  کیتاموتا و  مامت  رباعم  یشک  طخ  هروظنمدنچ  نیشام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891713988 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  خ  رتشلا   رهش  هلسلس -  ناتسرهش  د   - ناتسرل ناتسا  هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32522033-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520009-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنزاس هدنزاس عجرم   عجرم   HHT8100HHT8100 لدم   لدم نیگالپ   نیگالپ لوادج   لوادج هزیناکم   هزیناکم یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   هروظنمدنچ   هروظنمدنچ نیشام   نیشام ناونع : : ناونع
دماح دماح هتفرشیپ   هتفرشیپ یاهیروانف   یاهیروانف

4545
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هیدهاش یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مالعتسا تسویپ  قبط   ) بصنو ارجا  یشک ،  طخ  یکیفارت ،  مئالع  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090902000039 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  هیدهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  دیفس  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8943148473 یتسپ :  دک  تدحو ،  راولب  هیدهاش -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35211616-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35211818-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن وو   ارجا   ارجا یشک ،  ،  یشک طخطخ   یکیفارت ،  ،  یکیفارت مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاس دشاب و  هتشاد  تریاغم  تسیل  اب  تاداهنشیپ  هب  تسویپ  تسیل  قبط  ناوخ  کالپ  یتراظن  یتینما و  یاه  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هگید  یاه  دنرب 

1101098081000001 زاین :  هرامش 
روباشین ناتسرهش  ولیج  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع  14 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
روباشین یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

هگید یاه  دنرب  ریاس  دشاب و  هتشاد  تریاغم  تسیل  اب  تاداهنشیپ  هب  تسویپ  تسیل  قبط  ناوخ  کالپ  یتراظن  یتینما و  یاه  نیبرود  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت 

9317133451 یتسپ :  دک  ولیج ،  یاتسور  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43328987-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لامش نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هبرگ  مشچ  لسوتف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003311000158 زاین :  هرامش 
لامش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یرادیرخ  یتسویپ  کرادم  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4813891164 یتسپ :  دک  لامش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33122416-011  ، 33325063-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33325495-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ یتراظن   یتراظن وو   یتینما   یتینما یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 4747

یایا هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ لسوتف   لسوتف ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: 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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوزاب کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000409 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدیسر  تاداهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  یتسویپ -  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33046152-024  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوزاب ییوزاب کجکج   ناونع : : ناونع 4949

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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  هکبش -  تروپ  یاراد  تیفرظ  رپ  یزکرم  لرتنک  هاگتسد  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001560 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   TKH GROUP یتراجت مان   Polyx لدم ددرت  لرتنک  متسیس  تهج  یزکرم  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

اهاط
هاگتسد 4 دادعت : 

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

دشاب لصاو  دات  دروم  دیاب  سانجا  یمامت  ** تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** یتسویپ کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  یمامت  ** تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم 

دیریگب سامت  یجرگ  سدنهم  اب 88112935  تاعالطا  هنوگ  ره 

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

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم هکبش -  -  هکبش تروپ   تروپ یاراد   یاراد تیفرظ   تیفرظ رپرپ   یزکرم   یزکرم لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هناب ینامرد  زکرم   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرمز سنالوبمآ  یوردوخ  تهج  یقرب  هرکرک  بصن  گنیکراپ و  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092354000048 زاین :  هرامش 

هناب ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگیم تروص  راک  مامتا  را  دعب  یغلبم  عون  ره  تخادرپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  رب  باهذ  بایاو و  لقنو  لمح  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691944769 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  درادناتسا  نادیم  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34211969-087  ، 34211651-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34254954-087 :: 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

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   گنیکراپ   گنیکراپ تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...تسویپ لیاف  قبط  ددرت  لرتنک  طخ  رب  عماج  متسیس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004483000058 زاین :  هرامش 

شرفت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  سوت  تعنص  نوتلآ  هدنزاس  عجرم   Altonco ALEL-HM6001 لدم تشگنارثا  دک و  تراک و  ریذپ  هعسوت  دنمشوه  یکینورتکلا  لفق  الاک :  مان 

سوت تعنص  نوتلآ 
ددع 40 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
هدنیآ یسدنهم  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   ICAN یتراجت مان  یا  هقلح  یلاتسیرک 1  هبعج  عماج  ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا مرن  ناشکهک  ناواک  هدنیآ  یسدنهم  هورگ  هدنزاس  عجرم  بو  تحت  عون  رازفا  مرن  ناشکهک  ناواک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

شرفت رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  داد  رارق  ساسا  رب  ارجا  بصن و  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3951879611 یتسپ :  دک  نارهت ،  هداج  رتمولیک 5  شرفت - شرفت ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36241260-086  ، 36227385-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36227814-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک طخطخ   ربرب   عماج   عماج متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 5252
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5922011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش یم  هیهت  هدننک  نیمات  کیزا  اجکی و  تروصب  مالقا  هیلک  تسویپ (  مئامض  قبط  یاپ  یربزر  کرام  یتساوخرد  مالقا  متیا   11 ناونع : 

دروبیک سوام و  یاپ - یربزر  رتمیلیم  ات 50  موز 8  زنل  یاپ -  یربزر  یلسکیپاگم  نیبرود 12.3  هیذغت -) عبنم  هارمه  مالقا   ) گیگ مر 8  اب  اتب  لدم  یاپ 4  یربزر  درب  - 
مالقا یاپ  یربزر  صوصخم  یچنیا  رگشیامن 15.6  یاپ 4 - یربزر  درب  یموینیمولآ  سکاب  یاپ - یربزر  هلاناک  هلر 8  درب  یاپ - یربزر  هلاناک  هس  هلر  درب  یاپ - یربزر 

MicroSD to لدبم هارمه  مالقا   ) گیگ ید 64  یا  ورکیم  تراک   - HDMI هب  MinHDMI لدم تلو - هیذغت 12  روتپادآ  لباک HDMI و USBو  سیک ، لماش  هارمه 
رتم  لوط 20   HDMI لباک (- SD

14012910 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/13 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زنل زنل یاپ -  -  یاپ یربزر   یربزر یلسکیپاگم   یلسکیپاگم   12 .312 نیبرود  3. نیبرود هیذغت -) -) هیذغت عبنم   عبنم هارمه   هارمه مالقا   مالقا  ) ) گیگ گیگ   88 مرمر   اباب   اتب   اتب لدم   لدم   44 یاپ   یاپ یربزر   یربزر درب   درب مالقا - -  - -  مالقا متیا   متیا   1 11 1 ناونع : : ناونع
...و ...و یاپ   یاپ یربزر   یربزر دروبیک   دروبیک وو   سوام   سوام یاپ - - یاپ یربزر   یربزر رتمیلیم   رتمیلیم   5050 اتات     88 موز   موز

5353
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5922095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  هاگتسد  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000355 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 70   DS-2CD2T83G0-4i لدم نژیو  کیاه  گم  تلوب 8  هتسب  رادم  نیبرود  - 

ددع دادعت 12   DS-2DE4425IW-4I لدم نژیو  کیاه  گم  ماد 4 دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود 
ددع دادعت 3   DS-7732NI-K4 لدم نژیو  کیاه  دنرب  لاناک  زاس 32  هریخذ  هاگتسد 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  85 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هناماس  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یطابترا سراپ  تازیهجت  یتناراگ 

دنیامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  یتنیما  تازیهجت  شورف  هنیمض  رد  تکرش  کرادم  یمامت  دیاب  اه  هدننک  تکرش  یمامت 

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

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: 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

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5454
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ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  قباطم  تسیابیم  هک  تسا  هدش  باختنا  هباشم  الاک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000219 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

وک رووتکا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   GM PARTITION هدنزاس عجرم   400x430x500 cm داعبا لیتسا  هتخاس  شیپ  سکاب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  داتس  هناماس  قیرط  زاو  ددرگ  هاگشورف  رهم  هب  روهمم  دیاب  تسا  هدش  لاسرا  تسویپ  کردم  رد  هک  یداهنشیپ  یاه  تمیق  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هرامش 09112553685  هب  خساپ  شسرپ و  هنوگ  ره  تروصرد 

 : 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیتسا لیتسا هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ سکاب   سکاب هتسب - - هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5555
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ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  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 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تاصخشم  تسیل  قبط  لسکیپاگم  نیبرود 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000069 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ طیارشو  تاصخشم  تسیل  قبط  لسکیپاگم  5 نیبرود - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  30 دادعت : 

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

197-108 یلخاد 03138100 سامت نفلت  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: 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

ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  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 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تاصخشم  تسیل  قبط  لسکیپاگم  نیبرود 4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000068 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ طیارشو  تاصخشم  تسیل  قبط  لسکیپاگم  نیبرود 4 - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  140 دادعت : 

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

197-108 یلخاد 03138100 سامت نفلت  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: 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

لسکیپاگم لسکیپاگم 55 نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5656

لسکیپاگم لسکیپاگم نیبرود  44 نیبرود ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 112 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4uhnp6j97d2mq?user=37505&ntc=5922128
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5922128?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9ju5qbyqzq5q5?user=37505&ntc=5922154
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5922154?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نابهتسا ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  بصن  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004026000081 زاین :  هرامش 

نابهتسا شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   FIN-5432-4K لدم هلاناک   NVR 4K 32 طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نابهتسا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ژارتم هب  یا  هسردم  رد  قیقد  لماک و  یارجا  بصن و  اب  هارمه  تسیابیم  هدش  هداد  تمیق  .دشاب  یتسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  دیاب  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم راک  دات  بصن و  زا  سپ  هام  رثکادح 2  تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لوصحم  راک و  یتناراگ  .دشاب  رتم  یدودح 2800 

7451957417 یتسپ :  دک  نابهتسا ،  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  مئاق ، راولب  نابهتسا ، ناتسرهش  نابهتسا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53229300-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53223427-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هتسبرادم و  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 5858

روتینام روتینام وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد الاک  لیوحت  تسا _ هباشم  یباختنادک  ناریا   _ تسویپ لیاف  قبط  یزادنا  هار  بصن و  هتسب ، رادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  جرک  هاگتمادن 

1101003523000850 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   RECBER هدنزاس عجرم  ربشیر  یتراجت  مان  یلور  هتسب   LSZH شکور سنج   m 500 لوط  SFTP لدم راددلیش   CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لابق رد  یتیلوئسم  هنوگچیه  لک  هرادا  نیا  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  تخادرپ  تهج  یلم  هسانش  یداصتقادک ، هارمه  هب  یمسر  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  مرتحم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  نآ  بقاوع  تشاد و  دهاوخن  نآ  تخادرپ 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32772006-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: 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

راددلیش راددلیش   CAT 6CAT 6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6060
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جدننس هاگدورف   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  جدننس  یادهش  هاگدورف  یریوصت  تراظن  زکرم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001516000017 زاین :  هرامش 

جدننس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616893361 یتسپ :  دک  جدننس ،  هاگدورف  هاشنامرک  - جدننس هداج  یادتبا  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31198404-087  ، 33785943-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33785943-087 :: 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

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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  قباطم  هلاناک و "...  هتسب 64  رادم  نیبرود  طبض  هاگتسد  دیرخ " تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060005000030 زاین :  هرامش 

تشدورم یاهفرح  ینف و  هدکشزوما  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

تشدورم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ًاددجم  تمیق ،  جرد  زا  سپ  تسا  دنمشهاوخ  .دشاب  یم  هدش  تسویپ  یاهب  مالعتسا  مرف  قباطم  یتساوخرد  یالاک  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف یرازگراب  ار  مالعتسا 

 : 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6161

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قباطم   قباطم وو "...  "...  هلاناک   هلاناک هتسب  6464   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد دیرخ " " دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش دیق  هک  یتاصخشم  اب  هارمه  تسا  هدش  رکذ  تسویپ  رد  هک  زاین  دروم  مالقا  اه و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093535000201 زاین :  هرامش 

نامرک هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب اجکی  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  قبط  یراذگتمیق 

دشاب هدش  دیق  یتاصخشم ک  قبط  دیاب  مالقا  یمامت 
دشاب راد  یتناراگ  سانجا 

تسا هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 
یراک زور  تخادرپ 90
یجرگ 09136384161

7861764787 یتسپ :  دک  افش ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43316311-034  ، 43316312-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43318502-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش دیق   دیق هکهک   یتاصخشم   یتاصخشم اباب   هارمه   هارمه تسا   تسا هدش   هدش رکذ   رکذ تسویپ   تسویپ ردرد   هکهک   زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا وو   اهاه   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6363

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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  قباطم  هلاناک و "...  هتسب 32  رادم  نیبرود  طبض  هاگتسد   " دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060005000029 زاین :  هرامش 

تشدورم یاهفرح  ینف و  هدکشزوما  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

تشدورم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ًاددجم  تمیق ،  جرد  زا  سپ  تسا  دنمشهاوخ  .دشاب  یم  هدش  تسویپ  یاهب  مالعتسا  مرف  قباطم  یتساوخرد  یالاک  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف یرازگراب  ار  مالعتسا 

 : 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قباطم   قباطم وو "...  "...  هلاناک   هلاناک   3232 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد  " " دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ مرخ  هاگدورف   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ مرخ  یادهش  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  تازیهجت و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001615000019 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هارمهب  دادرارق  شیپ  لیاف.ددرگ SOW و  تیاعر  ٌامامت " یتسویپ " لیاف  رد  دراوم  هیلک.دشاب  یم  یمازلا "  " تاحیضوت رد  لیابوم  هرامش  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یماقم 09171101015 یاقآ  : یلیمکت تاعالطا.دندرگ  یرازگراب  هدش  اضما  رهم و  امتح  اهب ) زیلانآ  ) روتکاف

6814166114 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یادهش  هاگدورف  کشمیدنا  هداج  رتمولیک 8  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33439903-066  ، 33439901-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439902-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6565

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 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0103948005  هرامش  هتسب  رادم  نیبرود  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985005972 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.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  تروصب  تخادرپ  هوحن 

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

34146955-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط   kdt نیبرود ددع  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004260000050 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D25ST80V لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم  یت  ید  یک  یتراجت  مان   KI-325FL لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

یرادوخ هباشم  نیبرود  هئارا  زا  دشاب  تسویپ  تاصخشم  قباطم  اقیقد  دیاب  نیبرود  دینک  اضما  رهم و  هعلاطم و  لماک  ار  تسویپ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شواچ 09133588022 تاصخشم  تباب  یگنهامه  دینک 

8916997663 یتسپ :  دک  وجشنا ،  راواب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36242771-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36242774-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط   kdtkdt نیبرود   نیبرود ددع   ددع   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تساوخرد  قبط  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000600 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84381210   DSLR-A200W E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نیچلگ ریبک  هولج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PANASONIC یتراجت مان   WV-CS950 لدم  speed dom camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اراتسآ

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 22 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نایناریا نایار  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم   HDD WD یتراجت مان   MY PASSPORT لدم  TB 1 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9664NI-I8 لدم  NVR هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
ژد نمیا  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  یتسیاب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  موزل  تروص  رد  لاسرا و  لمح  هنیزه  هدوب و  رهشهام  الاک  لیوحت  لحم 

.تسا هدش  جرد  تسویپ  مرف  رد  شورف  طیارش 

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

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نادمه هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  دنمشوه  تظافح  هناماس  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  لقن ، لمح و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یتسویپ لیاف 

1101001517000012 زاین :  هرامش 
نادمه هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.دریگ یم  تروص  ینف  هیدات  راک و  ماجنا  زا  دعب  یدقن  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6513939651 یتسپ :  دک  نارهت ،  هداج  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32569026-081  ، 32569001-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32569004-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تقرس5922079 مالعا  قیرح و  مالعا  یریوصت و  تراظن  متسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و 
هپس کناب  بعش 

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یطابترا5922234 هکبش  ییارجا  حرط  هئارا  دوجوم و  تیعضو  یبایزرا  تاعلاطم ،  تامدخ  دیرخ 
یریوصت تراظن  یاه  هناماس  نابیتشپ 

هحفص 37) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ5923493 کالپ  یتراظن  یتینما و  یاه  نیبرود  هحفص 37)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح هناماس   هناماس شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یتناراگ   یتناراگ شزومآ ، ، شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لقن ، ، لقن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 112 ھحفص 59 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8znvvpw9p77xe?user=37505&ntc=5923478
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5923478?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5922098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامز الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد   Synchro ریاودیاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هیوست 4 

1101094897002181 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

روشک  STRYKER NEUROVASCULAR هدنزاس عجرم  یزغم  دربراک   cm 200 لوط  in 0/014 رطق  Synchro 14 Access Length ریاودیاگ الاک :  مان 
STRYKER یتراجت مان  راحب  اروام  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 4  نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد   Synchro ریاودیاگ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هب5922098 لمح  هنیزه  ، ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  لیوحت   IMED زوجم یاراد   Synchro ریاودیاگ
.دشابیم ههام  هیوست 4  نامز  الاک  هدننک  لاسرا  تکرش  هدهع 

هحفص 59) )  accessaccess

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

5923567 - تنرتا هب  یرون  ربیف  لدبم  هنایار -  هکبش  تنیوپ  سسکا  رتویپماک -  هکبش  اتید  چیئوس 
چوس هکبش  هعسوت  لوژام 

هحفص 22) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

نامز نامز الاک   الاک هدننک   هدننک لاسرا   لاسرا تکرش   تکرش هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه ،، ناتسرامیب ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد الاک   الاک لیوحت   لیوحت   IMEDIMED زوجم زوجم یاراد   یاراد   SynchroSynchro  ریاودیاگ ریاودیاگ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست

7070
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  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 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  (NVR) زاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000070 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  (NVR) زاس هریخذ  هاگتسد  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  40 دادعت : 

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

197-108 یلخاد 03138100 سامت نفلت  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هپس  کنابرابناات  لمح  هنیره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

تسویپ5922093 تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  (NVR) زاس هریخذ  هحفص 61)هاگتسد  )  nvrnvr

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

هتسبرادم5922311 نیبرود  بصن  هحفص 45)ارجا و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5923425 تساوخرد  قبط  تاقلعتم  هتسبرادم و  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو طیارش   طیارش تسیل   تسیل قبط   قبط (( NVRNVR )) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7171
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازجم تروص  هب  امازلا  ینف  یلام و  داهنشیپ  ددرگیم  دیکات  دشابیم / هباشم  دک  ناریا  / قیرح مالعا  متسیس  هب  طوبرم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب 

1101091701001110 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت ددرگ / یراذگراب  ازجم  تروص  هب  امازلا  ینف  یلام و  داهنشیپ  ددرگیم  دیکات  دشابیم / هباشم  دک  ناریا  / قیرح مالعا  متسیس  هب  طوبرم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  کی  دودح  تخادرپ  / دشابیم مج  ناتسرهش  هیارک  شیپ  تروص  هب 

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

32138258-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تقرس5922079 مالعا  قیرح و  مالعا  یریوصت و  تراظن  متسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و 
هپس کناب  بعش 

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5922215 مالعا  ریژآ  فراعتم  یساش  متیا و  هحفص 18)2  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یلام5922793 داهنشیپ  ددرگیم  دیکات  دشابیم / هباشم  دک  ناریا  / قیرح مالعا  متسیس  هب  طوبرم  مالقا 
ددرگ یراذگراب  ازجم  تروص  هب  امازلا  ینف  و 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

تسویپ5922835 لیاف  تاعطق  طیارشاب و  قباطم  قیرح  مالعا  هحفص 18)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

روتکتد5923056 هحفص 18)عاونا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ازجم ازجم تروص   تروص هبهب   امازلا   امازلا ینف   ینف وو   یلام   یلام داهنشیپ   داهنشیپ ددرگیم   ددرگیم دیکات   دیکات دشابیم / / دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب

7272
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درونجب هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیوپ سسکا  پیو و  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004089000066 زاین :  هرامش 

درونجب هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتعنص تراهم  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   UBIQUITI هدنزاس عجرم   UBIQUITI یتراجت مان   Unify AP AC PRO لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

فاریس
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
ینابعش رابج  هدننک  هضرع  عجرم   YEALINK یتراجت مان   T28 لدم یلومعم  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تسیاب  یم  الاک  تاصخشم  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا  یمامت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه  -2

.دسر یم  تخادرپ  هلحرم  هب  هاگشناد  ینف  سانشراک  دات  زا  دعب  روتکاف  غلبم  -3

9453155111 یتسپ :  دک  نیارفسا ،  درونجب –  هداج  رتمولیک 4  درونجب –  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221000-058  ، 32201000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32410700-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنیوپ5922324 سسکا  پیو و  هحفص 63)نفلت  سسکا  ( سسکا

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

5923567 - تنرتا هب  یرون  ربیف  لدبم  هنایار -  هکبش  تنیوپ  سسکا  رتویپماک -  هکبش  اتید  چیئوس 
چوس هکبش  هعسوت  لوژام 

هحفص 22) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5923493 کالپ  یتراظن  یتینما و  یاه  نیبرود  هحفص 37)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا وو   پیو   پیو نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تسویپ5922316 قباطم  هکبش -  تروپ  یاراد  تیفرظ  رپ  یزکرم  لرتنک  هاگتسد  یاهمتسیسدیرخ 4  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 42) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرت5923081 لرتنک  طخ  رب  عماج  متسیس  یزادنا  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 42) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: 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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوسپک  دیلوت  خیرات  تبت  اب  یلاخ  هاگشیامزآ  N2هاگشیامزآ و CO2 فرصم تهج  ییولیک  لوسپک 40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشمدک  ناریا 

1101050136000092 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  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 2 دادعت : 

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

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتسویپ  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق.تسا  یگدیسر  طرشروتکاف  شیپ  تسویپ 

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

95015680-031  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاخ یلاخ هاگشیامزآ   هاگشیامزآ N2N2 وو هاگشیامزآ   هاگشیامزآ CO2CO2 فرصم فرصم تهج   تهج ییولیک   ییولیک 4040 لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرال اضر  ماما  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  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 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  قیرح  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090185000050 زاین :  هرامش 

ج)  ) ناتسرال ع   اضر   ماما  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راگدنام برد  نایلاس  هدننک  هضرع  عجرم  راگدنام  برد  نایلاس  یتراجت  مان   110x210 cm داعبا یدالوف  سنج   E120 لدم هگنل  کی  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام  تخادرپ 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431895618 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ع )  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52248073-071  ، 52242101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52251020-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تقرس5922079 مالعا  قیرح و  مالعا  یریوصت و  تراظن  متسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و 
هپس کناب  بعش 

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یلاخ5922096 هاگشیامزآ  N2هاگشیامزآ و CO2 فرصم تهج  ییولیک  هحفص 5)لوسپک 40 قیرح  ( قیرح

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

قیرح5922215 مالعا  ریژآ  فراعتم  یساش  متیا و  هحفص 18)2  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5922601 افطا  متیس  یزادنا  هارو  هحفص 18)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5922756 حرش  هب  قیرح  دض  هحفص 5)برد  قیرح  ( قیرح

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

یلام5922793 داهنشیپ  ددرگیم  دیکات  دشابیم / هباشم  دک  ناریا  / قیرح مالعا  متسیس  هب  طوبرم  مالقا 
ددرگ یراذگراب  ازجم  تروص  هب  امازلا  ینف  و 

هحفص 5) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

تسویپ5922835 لیاف  تاعطق  طیارشاب و  قباطم  قیرح  مالعا  هحفص 18)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

روتکتد5923056 هحفص 18)عاونا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 7575
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تهج5923225  FM200 (HFC-227EA) زاگ رب  ینتبم  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
یمومع طیارش  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  بعکمرتم ، یبیرقت 42  مجح  اب  رورس  قاتا 

تسویپ

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

روتکتد5923056 هحفص 18)عاونا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   3131 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیبدرا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یساکع نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003650000034 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سمرلا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  ( EOS 6D 24-105IS (N لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هیارک  یتسویپ -  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33521740-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676
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نانمس یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قبط   ) یمایم تلوولیک  تسپ 400  ترا  هاچ  ثادحا  نیبرود و  هیاپ  بصن  یشک و  لباک  لباک ،  ینیس  یارجا  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ تامدخ 

1101001049000135 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسیمازلا راکنامیپ  طسوت  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ،  ترازو  زا  هدش  ذخا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341395-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا نویزیولت 55 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090260000484 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلامو ینف  داهنشیپ  هئارادشابیم  تسویپ  مالعتسا  قبط  زاین  دروم  یالاک  نینچمه  دشابیمن  دات  دروم  هباشم  دک  ناریا  تسیمازلا  دک  ناریا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تسویپ  تمسق  رد 

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

52125034-061  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلوولیک تلوولیک   400400 تسپ   تسپ ترا   ترا هاچ   هاچ ثادحا   ثادحا وو   نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   یشک   یشک لباک   لباک لباک ،  ،  لباک ینیس   ینیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7777

چنیا چنیا 5555 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 7878
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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 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکیپسا دناب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000581 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رکیپسا دناب و  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  یلا 60  هیوست 45  دشاب -  یناریا  الاک  دشاب -  یمن  لوبق  لباق  هباشم  ناریا ک د  مالس -  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34524824-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  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 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکیپسا رکیپسا وو   دناب   دناب ناونع : : ناونع 7979

(( راد راد لرتنک   لرتنک 2020 mp-kmmp-km-- هقیقد هقیقد   3030 زاورپ زاورپ نامز   نامز )) رتپوک رتپوک داوک   داوک -- ایام ایام متسیس   متسیس -- رگپاچ رگپاچ نیبرود - - نیبرود -- ee70ee70 مدوم مدوم -- دراه دراه ناونع : : ناونع 8080
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( راد لرتنک  20mp-km- هقیقد  30 زاورپ نامز  ) رتپوک داوک  - ایام متسیس  - رگپاچ نیبرود - -ee70 مدوم - دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609002828 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسواک مثیم  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   ES30 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak E310s لدم  TB 12 تیفرظ  SAS رلرتنک کت  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   HVR-S270E لدم لاتیجید  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

یوایبع رجاه  هدننک  هضرع  عجرم   SMART TOUCH یتراجت مان   ABDX6290 لدم تلبت  یبیج  رتویپماک   USB مدوم الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نامسآ  دنلب  یامنارف  هدنزاس  عجرم  مروتسا 2  یتراجت  مان   VISION HEXA لدم هروتوم  زاورپ 6  دومع  داپهپ  الاک :  مان 

نامسآ دنلب  یامنارف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم  سیرتام  هدننک  هضرع  عجرم  ایام  یتراجت  مان   MA24 A Series لدم  AIO هنایار الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تریاغم .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.ییامنهار  تهج  زاین 09911582504  تروص  رد   . هزور هیوست 60 .هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  کرادم  رد  سامت  هرامش  روتکاف و  راک و  بسک و  زوجم  هیارا  .تدوع  = 

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31853408-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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زقس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم  میمش  هناماس  هب  لاصتا  تیلباق  اب  سناکرف  یتلوم  رور  سیب و  هدنریگ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090862000152 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیبرود دارآ  هدننک  هضرع  عجرم  کتارآ  یتراجت  مان   AT70 لدم یرادرب  هشقن  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحا 09189846252 ههام -  تخادرپ 3  هدننک -  نیمٌات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناینب -  شناد  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681653111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   - یعامتجا نیمات  نامزاس  یوربور  تلاسر  نابایخ  زقس  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36228863-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225125-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یلیلخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت رد  تساوخرد  قبط   smi الوچاپسا یحارج  خن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090053000022 زاین :  هرامش 
زاریش یلیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

دادعت 120 لیرکیو 3/0  ، ددع دادعت 12  نیلورپ 10/0  ، ددع دادعت 240  لیرکیو 6/0  ، ددع دادعت 120  نولیان 10/0  ، ددع دادعت 84  کلیس 7/0   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 120  لیرکیو 4/0  ، ددع

7193616641 یتسپ :  دک  یلیلخ ،  ینامرد  شزومآ  زکرم  یلیلخ - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36291470-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36291671-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میمش میمش هناماس   هناماس هبهب   لاصتا   لاصتا تیلباق   تیلباق اباب   سناکرف   سناکرف یتلوم   یتلوم رور   رور وو   سیب   سیب هدنریگ   هدنریگ تستس   ناونع : : ناونع 8181

smismi الوچاپسا   الوچاپسا یحارج   یحارج خنخن   ناونع : : ناونع 8282

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

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

زا 112 ھحفص 70 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3ubwfx4j8pspq?user=37505&ntc=5923025
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5923025?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c3nc2dza5x82a?user=37505&ntc=5923127
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5923127?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


بانب 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 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا  اکیال -  یرادرب  هشقن  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091015000075 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بانب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ورتم هموح  نارهت و  یرهش  نهآ  هار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   PANASONIC یتراجت مان   WILDTC 2002 لدم یسدنهم  یرادرب  هشقن  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  بانب  ناتسرهش  رد  الاک  لیوحت 

دشاب یم  یمازلا  هدنشورف  یوس  زا  نیبرود  ینف  تاصخشم  هب  طوبرم  دراوم  هیلک  تیاعر 

5551897618 یتسپ :  دک  بانب ،  یرادرهش  ماما  نابایخ  بانب  یقرش  ناجیابرذآ  بانب ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37722010-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37724272-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب هشقن   هشقن نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8383
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ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

یوضر 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   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نونک نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000161 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یدابآ انیم  یدمحم  ناوج  هدننک  هضرع  عجرم  نونک  یتراجت  مان   SX210 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینایداب سدنهم  یاقآ  ینف  سانشراک  هب  امتحزین  و   - دوش هعجارم  تسویپ  هب  یراذگ  تمیق  زا  لبق  افطل  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشادهب تنواعم  لحم  رد  لیوحت  یلام 305-05141427308 - دحاو  هدهع  هب  یراک  زور  باسح 30  هیوست  .09368981227 دامن لصاح  سامت 

9313798999 یتسپ :  دک  بالقنا ،  هاگشزرو  یوربور   - نازایناجراولب روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نونک نونک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8484
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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 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ همیمض  قباطم  یلخاد  نوفورکیم  اب  لاتیجید   usb نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000160 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ همیمض  قباطم  یلخاد  نوفورکیم  اب  لاتیجید   usb نیبرود - 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هزور  هیوست 60   09355702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09127139809 یرادلیوحت 27935355 - سدنهم  هطوبرم  سانشراک 

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

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ همیمض   همیمض قباطم   قباطم یلخاد   یلخاد نوفورکیم   نوفورکیم اباب   لاتیجید   لاتیجید   usbusb  نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 8585
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  تالحم  تسپ 400  نیبرود  رورس  قاتا  تهج  یزاگرلوک 12000  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101001218000269 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک  BTU 12000 تیفرظ تعنص  رهم  رتاس  هدننک  هضرع  عجرم   YURAMA یتراجت مان   YXS-12HR لدم مرگ  درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسا   ساسا ربرب   تالحم   تالحم   400400 تسپ   تسپ نیبرود   نیبرود رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج   1200012000 یزاگرلوک   یزاگرلوک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

8686
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک تاقلعتم  هارمه  تسویپ  حرش  قبط  لدم  نناک  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004339 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نناک  EOS لدم یکشم  هندب  لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
SHENZHEN GREAT WILD GOOSE UYGUR CTEATES THE هدنزاس عجرم   SDK256 لدم  MB 256 تیفرظ  SD هظفاح تراک  الاک :  مان 

یئازریم نیورپ  هدننک  هضرع  عجرم   INDUSTRY LIMITED COMPANY
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  یژرنا  عبانم  هعسوت  هدنزاس  عجرم  ابص  یتراجت  مان   V 12 ژاتلو  AH 7/5 نایرج تدش  نکاس  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

ناوت یژرنا  عبانم 
ددع 1 دادعت : 

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

.تسا هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دنوشیم  لاطبا  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .دوش  هئارا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم اضاقت 0210197 هرامش 

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

83768037-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه تسویپ   تسویپ حرش   حرش قبط   قبط لدم   لدم نناک   نناک یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8787
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا   LED چنیا نویزیولت 65  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  الاک  هنومن  )

1201092834000011 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

( تسا هباشم  الاک  هنومن   .) یناریا  LED چنیا نویزیولت 65  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یکشزپ هدکشناد  رابنا  برد  لیوحت.تسا  رادیرخ  اب  رظن  دروم  سنج  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
03137929111 دامرف لصاح  سامت  هرامش  نیا  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب 

نایفیرش یاقآ 

8174673461 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37929070-031  ، 36688466-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36688597-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا   LEDLED  چنیا چنیا   6565 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 8888
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روشک ناروانف  نارگشهوژپ و  زا  تیامح  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BCC950 لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092623000005 زاین :  هرامش 

روشک ناروانف  نارگشهوژپ و  زا  تیامح  قودنص  هدننک :  رازگرب 
وریپسا دیراورم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   BCC950 لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

BCC950 لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439634653 یتسپ :  دک  کالپ 33 ،  مجنپ - خ  دمحا - لآ  لالج  زا  رتالاب  دابآریما -) ) یلامش رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82161177-021  ، 82161000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88003981-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ یا  هقطنم  قرب  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 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EOS 90D CANON لاتیجید یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000482 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   EOS 50D لاتیجید یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 . دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

BCC950BCC950 لدم   لدم کتیجال   کتیجال سنارفنک   سنارفنک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8989

EOS 90D EOS 90D CANONCANON  لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9090
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیبرود5922011 هیذغت -) عبنم  هارمه  مالقا   ) گیگ مر 8  اب  اتب  لدم  یاپ 4  یربزر  درب  مالقا - -  متیا   11
یربزر دروبیک  سوام و  یاپ - یربزر  رتمیلیم  ات 50  موز 8  زنل  یاپ -  یربزر  یلسکیپاگم   12.3

...و یاپ 

هحفص 45) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاس5922095 هریخذ  هاگتسد  هحفص 45)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیتسا5922117 هتخاس  شیپ  سکاب  هتسب - رادم  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لسکیپاگم5922128 هحفص 45)نیبرود 5 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لسکیپاگم5922154 هحفص 45)نیبرود 4 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5922311 نیبرود  بصن  هحفص 45)ارجا و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتینام5922315 هتسبرادم و  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع5922341 نیبرود  هحفص 6)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

5922577GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  هحفص 22)نتنآ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

راددلیش5922597  CAT 6 هکبش هحفص 45)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسپ 5922636400 ترا  هاچ  ثادحا  نیبرود و  هیاپ  بصن  یشک و  لباک  لباک ،  ینیس  یارجا  بصن و 
تلوولیک

هحفص 6) نیبرود  ( نیبرود

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

چنیا5922668 هحفص 6)نویزیولت 55 نیبرود  ( نیبرود

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

رکیپسا5922672 هحفص 6)دناب و  نیبرود  ( نیبرود

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

592276320mp-- هقیقد  30 زاورپ نامز  ) رتپوک داوک  - ایام متسیس  - رگپاچ نیبرود - -ee70 مدوم - دراه
( راد لرتنک  km

هحفص 6) نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5922768 مالعتسا  مرف  قباطم  هلاناک و "...  هتسب 64  رادم  نیبرود  طبض  هاگتسد  هحفص 45)دیرخ " هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدش5922802 دیق  هک  یتاصخشم  اب  هارمه  تسا  هدش  رکذ  تسویپ  رد  هک  زاین  دروم  مالقا  اه و  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5922823 مالعتسا  مرف  قباطم  هلاناک و "...  هتسب 32  رادم  نیبرود  طبض  هاگتسد   " هحفص 45)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

میمش5923025 هناماس  هب  لاصتا  تیلباق  اب  سناکرف  یتلوم  رور  سیب و  هدنریگ  هحفص 6)تس  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب5923041 رادم  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5923127smi الوچاپسا یحارج  هحفص 6)خن  نیبرود  ( نیبرود

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

یرادرب5923172 هشقن  هحفص 6)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

نونک5923199 هحفص 6)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5923208 همیمض  قباطم  یلخاد  نوفورکیم  اب  لاتیجید   usb هحفص 6)نیبرود نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5923213 مالعتسا  قبط   kdt نیبرود ددع  هحفص 45)دیرخ 20  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کرادمو5923215 دانسا  ساسا  رب  تالحم  تسپ 400  نیبرود  رورس  قاتا  تهج  یزاگرلوک 12000  دیرخ 
.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو 

هحفص 6) نیبرود  ( نیبرود

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

لماک5923234 تاقلعتم  هارمه  تسویپ  حرش  قبط  لدم  نناک  یساکع  هحفص 6)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یناریا5923268  LED چنیا هحفص 6)نویزیولت 65  نیبرود  ( نیبرود

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

5923389BCC950 لدم کتیجال  سنارفنک  هحفص 6)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

5923408EOS 90D CANON لاتیجید یساکع  هحفص 6)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5923425 تساوخرد  قبط  تاقلعتم  هتسبرادم و  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ5923493 کالپ  یتراظن  یتینما و  یاه  نیبرود  هحفص 37)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

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

زا 112 ھحفص 79 

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


نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5922934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090233000010 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   GB 8 تیفرظ رورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955934 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  میکح  هارگرزب  هب  هدیسرن  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42794210-021  ، 42794000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8801580-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

satba.gov.ir :: عبنم :: 1401/08/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتاب زاس  هریخذ  متسیس  هارمه  هب  یدیشروخ  یاههاگورین  زا  یرادربهرهب  ثادحا و  هنیمز  رد  دنمناوت  یاهتکرش  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 164 روپیشنم  سدنهم  مناخ   ) 88579690 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم رورس   رورس ناونع : : ناونع 9191

یدیشروخ یدیشروخ یاههاگورین   یاههاگورین زازا   یرادربهرهب   یرادربهرهب وو   ثادحا   ثادحا هنیمز   هنیمز ردرد   دنمناوت   دنمناوت یاهتکرش   یاهتکرش ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

satba.gov.ir :: عبنم خیراتعبنم هبنشود  زور  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتاب زاس  هریخذ  متسیس  هارمه  هب  یدیشروخ  یاههاگورین  زا  یرادربهرهب  ثادحا و  هنیمز  رد  دنمناوت  یاهتکرش  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرهب ثادحا ، تازیهجت ، نیمات  تخاس ، یحارط ، هب  تبسن  کیئاتلووتف ،) عون  زا   ) ریذپدیدجت یاههاگورین  هارمه  هب  زاسهریخذ  یاههناماس  یریگراکب  یسررب و 

، زاس هریخذ  هنومن  هژورپ  کی  یرادهگن  یرادرب و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 164) روپیشنم  سدنهم  مناخ   ) 88579690 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ (  لیاف  قبط  تاقلعتم  اب  جیروتسا  نس  ای  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000097 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak J630SDPE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دیئامن لصاح  سامت  یفطل  سدنهم  یاقآ  هرامش 04531456100  اب  مالقا  صوصخ  رد  ینف  لاوس  هنوگ  ره  تهج 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: 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

زاس زاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس هارمه   هارمه هبهب   یدیشروخ   یدیشروخ یاههاگورین   یاههاگورین زازا   یرادربهرهب   یرادربهرهب وو   ثادحا   ثادحا هنیمز   هنیمز ردرد   دنمناوت   دنمناوت یاهتکرش   یاهتکرش ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
یرتاب یرتاب

9393

 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ (  (  یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم اباب   جیروتسا   جیروتسا نسنس   ایای   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5922093 تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  (NVR) زاس هریخذ  هحفص 61)هاگتسد  )  nvrnvr

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

زاس5922095 هریخذ  هاگتسد  هحفص 45)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5922817(nas storage  ) یزاس هریخذ  هحفص 22)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5922934 لیاف  قباطم  هحفص 79)رورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یاههاگورین5923304 زا  یرادربهرهب  ثادحا و  هنیمز  رد  دنمناوت  یاهتکرش  ییاسانش  ناوخارف 
یدیشروخ

هحفص 79) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یاههاگورین5923308 زا  یرادربهرهب  ثادحا و  هنیمز  رد  دنمناوت  یاهتکرش  ییاسانش  ناوخارف 
یرتاب زاس  هریخذ  متسیس  هارمه  هب  یدیشروخ 

هحفص 79) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یم5923404 هباشم  دک  ناریا  یتسویپ (  لیاف  قبط  تاقلعتم  اب  جیروتسا  نس  ای  زاس  هریخذ  هاگتسد 
 ( دشاب

هحفص 79) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5923450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هئارا  تسویپرد  دیرخ  طیاررشو  حرش  یانبمرب  یلام  ینف  تاداهنشیپ  / قیقد رازباردروکر  ملق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179001000 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددرگ هئارا  تسویپرد  دیرخ  طیاررشو  حرش  یانبمرب  یلام  ینف  تاداهنشیپ  / قیقد رازباردروکر  ملق  - 

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هئارا5923450 تسویپرد  دیرخ  طیاررشو  حرش  یانبمرب  یلام  ینف  تاداهنشیپ  / قیقد رازباردروکر  ملق 
ددرگ

هحفص 82) ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددرگ ددرگ هئارا   هئارا تسویپرد   تسویپرد دیرخ   دیرخ طیاررشو   طیاررشو حرش   حرش یانبمرب   یانبمرب یلام   یلام ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ // قیقد قیقد رازباردروکر   رازباردروکر ملق   ملق ناونع : : ناونع 9595

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

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

زا 112 ھحفص 83 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6v7tgy32sxpzq?user=37505&ntc=5923450
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5923450?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  یراذگراب  اب  هارمه  تسویپ  گرب  رد  جردنم  لماک  تاصخشم  اب   SERVER HP DL380 G10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092197000183 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیورآ دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 CTO SERVER لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفن تکرش  یناگرزاب  رابنا  برد  الاک  لیوحت  الاک -  لیوحت  زا  دعب  زور  هیوست 30  ربتعم -  بسک  هناورپ  اب  یلم  تراک  یپک  ای  یمسر و  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ و  گرب  هدهاشم  هدننک -  نیمات  هدهعب  تریاغم  تروص  رد  تدوع  هنیزه  زیربت - 

دک هقطنم ،  یتفن  یاههدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  هار ) فصن   ) داهج نادیم  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717 یتسپ : 

34449021-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444454-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SERVER HP DL380 G10SERVER HP DL380 G10 ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ اب  / تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  گیگ  یپ 16  چا  رورس  یارب  مر  ددع  LTO7 و 15  تیک دیرگپآ  ویارد  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ ههام کی  هیوست  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ربتعم

1101093035000619 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HDD یتراجت مان   GB 16GB (1x16GB) 2Rx4 PC3L-10600 LP G8 16 تیفرظ یپ  چا  رورس  مر  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   N7P36A لدم  TB 15 تیفرظ  LTO-7 لانرتنیا ویارد  پیت  الاک :  مان 

رکتبم ناروانف  اشوک 
ددع 1 دادعت : 

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

اب لمح  هنیزه  / ربتعم یتناراگ  اب  / تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  گیگ  یپ 16  چا  رورس  یارب  مر  ددع  LTO7 و 15  تیک دیرگپآ  ویارد  ددع  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  / ههام کی  هیوست  / هدنشورف

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یارب   یارب مرمر   وو     LTO7LTO7 تیک تیک دیرگپآ   دیرگپآ ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 9797

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

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

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

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

5922964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  تراک  ددع  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090181000054 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter لدم رورس   GB 10 هکبش تراک  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع 
ددع 10 دادعت : 

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

.دشاب یم  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  یریگرابو و  لمح  هنیزه  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  جرد  2
دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  هیوست 1  3

یدباع 35081343 سامت 4

1714613136 یتسپ :  دک  یناما ،  ییافک  ناردارب  لباقم خ  ادهش  نادیم  زا  رتالاب  رویرهش  خ 17  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35081343-021  ، 35081341-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35081222-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم هکبش   هکبش تراک   تراک ددع   ددع   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیالاپ برد  الاک  لیوحت  هدنشورف و  هدهعب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رارسا یاقآ   08633492836 سامت :  نفلت  .دشاب  یم  دنزاش 

1101092447000932 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   SMART ARRAY لدم  HPE رورس الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

یم دنزاش  هاگشیالاپ  برد  الاک  لیوحت  هدنشورف و  هدهعب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رارسا یاقآ   08633492836 سامت :  نفلت  .دشاب  یم  یمازلا  ینف  داهنشیپ  لاسرا.دشاب  یم  ینف  سانشراک  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ.دشاب 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492845-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPEHPE  رورس رورس ناونع : : ناونع 9999
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روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامشاب زاین  تروص  ردانمض  دامن  تمیق  مالعا  تسویپ  لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  قبط  افطل  دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن لصاح  سامت  یتوکلم  یاقا  اب  نفلت 85351231 

1101004285000057 زاین :  هرامش 
روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

متسیس لباش  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   GHZ 2 شزادرپ تعرس  لدم 5600  رورس  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
یتآ دید  ناوت  هدنزاس  عجرم  یتآ  دید  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   HDD لدم  TB 4 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1576613913 یتسپ :  دک  کالپ 44 و 46 ،  باتناهج ، نابایخ  حتفم ، هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85350-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85353000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5922524SERVER HP DL380 G10(83 هحفص رورس  ( رورس

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

سنسیال5922848 هحفص 6)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5922853 یارب  مر  LTO7 و  تیک دیرگپآ  هحفص 83)ویارد  رورس  ( رورس

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

تسویپ5922934 لیاف  قباطم  هحفص 79)رورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5922964 تسیل  قباطم  هکبش  تراک  ددع  هحفص 83)دیرخ 10  رورس  ( رورس

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

کرادمو5923215 دانسا  ساسا  رب  تالحم  تسپ 400  نیبرود  رورس  قاتا  تهج  یزاگرلوک 12000  دیرخ 
.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو 

هحفص 6) نیبرود  ( نیبرود

لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه رورس -  -  رورس ویوی   یپیپ   یسیس   ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تهج5923225  FM200 (HFC-227EA) زاگ رب  ینتبم  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
یمومع طیارش  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  بعکمرتم ، یبیرقت 42  مجح  اب  رورس  قاتا 

تسویپ

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5923320HPE هحفص 83)رورس رورس  ( رورس

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

لانرتنیا5923533 کسید  دراه  رورس -  وی  یپ  هحفص 83)یس  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  هرهچ  بایغ  روضح و  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000218 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  VIRDI هدنزاس عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VIRDI یتراجت مان   UBIO XPRO لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

رازفا مرن  یایند  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   VIRDI هدنزاس عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VIRDI یتراجت مان   AC7000 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

رازفا مرن  یایند  نازادرپ  هدیا  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لاسرا داتس  هناماس  قیرط  زاو  ددرگ  هاگشورف  رهم  هب  روهمم  دیاب  تسا  هدش  لاسرا  تسویپ  کردم  رد  هک  یداهنشیپ  یاه  تمیق  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یناگرزاب  دحاو  یشیورد  یاقآ  ینف و 09024063776  دحاو  ناروگ  یاقآ  هرامش 09111522026  هب  خساپ  شسرپ و  هنوگ  ره  تروصرد.ددرگ 

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

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   هرهچ   هرهچ بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بانیم نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هد  :  FE-32IP لدم یآ  زیرف  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 2: یآ زیرف  هاگتسد  باشخ  ددع - 2 یآزیرف : هاگتسد  نتنآ  ددع -  10 یآزیرف : هاگتسد  روسنس 

1101090571000092 زاین :  هرامش 
بانیم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ بط  نشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CRYOALFA یتراجت مان   CA-M_G5-13 لدم یتسوپ  تاعیاض  ندرک  زیرف  یارب   N2O یرپسا ویارک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 39 دادعت : 

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

ددع هد  :  FE-32IP لدم یآ  زیرف  هاگتسد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع 2: یآ زیرف  هاگتسد  باشخ  ددع - 2 یآزیرف : هاگتسد  نتنآ  ددع -  10 یآزیرف : هاگتسد  روسنس 

7981773591 یتسپ :  دک  هیریخ ،  روما  فاقوا و  هرادا  یور  هب  ور  رویرهش  نابایخ 17  تیالو  نادیم  بانیم  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42225512-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223286-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسوپ یتسوپ تاعیاض   تاعیاض ندرک   ندرک زیرف   زیرف یارب   یارب   N2ON2O یرپسا   یرپسا ویارک   ویارک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 102102
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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 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BATTERY CHARGER CUMMINS QSK60 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000580 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
تعنص دیدح  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   HSP POWER یتراجت مان   QSK60-G8 لدم  KVA 2500 ناوت ردنلیس  لزید 16  روتوم  الاک :  مان 

دراگراساپ ورین  سراپ 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
عجرم ناتسودنه  هدنزاس  روشک   CUMMINS هدنزاس عجرم  ردنلیس  یتعنص 6  یلزید  روتوم  دربراک   programmed ECU QSK60-G4 لماک روسنس  الاک :  مان 

راس هیاس  تعنص  دیلوت و  یللملا  نیب  هدننک  هضرع 
تس 3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31665085-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BATTERY CHARGER CUMMINS QSK60BATTERY CHARGER CUMMINS QSK60 ناونع : : ناونع 103103
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " 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 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0003548017  هرامش  یرزیل ) جنسرود  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985005977 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   PC600-7 لیب روتوم  جنس  رود  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5922113 تاصخشم  اب  هرهچ  بایغ  روضح و  هاگتسد  هحفص 89)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

یلامش5922175 ناسارخ  تخاسریز  تاطابترا  رد  تبوطر  امد و  شیاپ  متسیس  لیمکت  مزاول  هیهت 
تسویپ ینف  تاصخشم  ریداقم و  تسرهف  قباطم 

هحفص 22) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسوپ5922740 تاعیاض  ندرک  زیرف  یارب   N2O یرپسا ویارک  هحفص 89)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

5923387BATTERY CHARGER CUMMINS QSK60(89 هحفص روسنس  ( روسنس

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

ناریا5923685 هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0003548017  هرامش  یرزیل ) جنسرود  الاک ( حرش 
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک 

هحفص 89) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیاف لیاف هبهب   امتح   امتح دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هجوت : : هجوت تسویپ .  .  تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط اضاقت  00035480170003548017   اضاقت هرامش   هرامش یرزیل ) ) یرزیل جنسرود   جنسرود )) الاک   الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ

104104
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   Cisco چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000209 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هداد هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CATALYST 2960 24 10/100/1000 4T/SFP LAN BASE IMAGE لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ناریا یزادرپ 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   Catalyst 6500 48-port 10/100/1000 w/Jumbo Frame, RJ-45 هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   CiscoCisco  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 105105
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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 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BARKSDALE PRESSURE SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003836 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BARKSDALE یتراجت مان   UNS1000 لدم گولانآ  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دم هباشم  دک  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  کی  زا  تسا  ددع  ًاعومجم 13  هک  اضاقت  متیآ  یارب 4  داتس  هناماس  تالکشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  یتسویپ  کرادم  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدوبن و  رظن 

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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتظافح یریگ و  هزادنا  لیاسو  لباک ، تالاصتا ، هارمه  هب   LLCMLCC شیارآ اب  تلو  ولیک  لولس 20  اب  ریگچیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003840 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
افلج سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   RAYCHEM یتراجت مان  یددع  هتسب 1   RPIT-3215-TR01 لدم ریگچیئوس  یقیاع  لباک  رس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد.دینک لاسرا  هناگادج  ار  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا  ، تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  دیاب.تسا  هباشم  نوچ  دینکن  هجوت  دکناریا  هب  الصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دیهاوخ  ینف  در  تروصنیاریغ 

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

23942633-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BARKSDALE PRESSURE SWITCHBARKSDALE PRESSURE SWITCH ناونع : : ناونع 106106

یتظافح یتظافح وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا لیاسو   لیاسو لباک ، ، لباک تالاصتا ، ، تالاصتا هارمه   هارمه هبهب     LLCMLCCLLCMLCC  شیارآ شیارآ اباب   تلو   تلو ولیک   ولیک   2 020 لولس   لولس اباب   ریگچیئوس   ریگچیئوس ناونع : : ناونع 107107
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هناماس رد  تسویپ  یاهب  مالعتسا  حرش  اب  قباطم  دیرخ  هریگتسد و ....  لفق ،  یپوت  دورتکلا ،  دشابیم  متیآ  لماش 29  اضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000421 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیهجت سرا  یزلف  لفق  وشک و 4  لیاف 4  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

وترپ یتراجت  مان   1S لدم لاتیجید  نفلت  دنبرفص  لفق  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نیمیس روشنم  هدننک  هضرع  عجرم   Tiny لدم هنایار  یرازفا  تخس  لفق  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نیمیس روشنم  هدننک  هضرع  عجرم   Tiny HID لدم هنایار  یرازفا  تخس  لفق  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
سراپ نارگنالیچ  هدننک  هضرع  عجرم  املپید  یتراجت  مان  لدم 6100  یلومعم  دیلک  لفق  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نپولآ هدننک  هضرع  عجرم   cm 8 قمع  4x3 cm داعبا یموینیمولآ  هرجنپ  رد و  هکت  ود  دیفس  الول  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
یناخ زیزع  تلصابا  هدننک  هضرع  عجرم   BNB یتراجت مان  لدم 222  یتینما  راکور  لفق  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نپولآ هدننک  هضرع  عجرم   2x17x7 cm زیاس  55TT لدم یجنرب  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
راسهوک وردوخ  زاگ  هدننک  هضرع  عجرم   LOEKEY یتراجت مان   M35 لدم یطایح  رد  لفق  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان  دک 3325   mm 25 زیاس ینهآ  سنج  هاتوک  ردنلیس  اب  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهب مالعتسا  حرش  اب  قباطم  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسیابیم  هدنشورف  دشابیم  یضرف  هناماس  رد  هدش  تبث  یاهالاک  حرش  دک و  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731682588 سکفلت :  یقداص  دیامن .  یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31682588-077  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

لفق لفق یتینما -  -  یتینما راکور   راکور لفق   لفق دیفس -  -  دیفس الول   الول یلومعم -  -  یلومعم دیلک   دیلک لفق   لفق هنایار -  -  هنایار یرازفا   یرازفا تخس   تخس لفق   لفق نفلت -  -  نفلت دنبرفص   دنبرفص لفق   لفق وشک -  -  وشک   44 لیاف   لیاف ناونع : : ناونع
...و ...و یطایح - - یطایح ردرد   لفق   لفق یچیئوس -  -  یچیئوس

108108
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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

تسویپ5922164 حرش  قباطم   Cisco هحفص 92)چیئوس چیئوس  ( چیئوس

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

یلامش5922175 ناسارخ  تخاسریز  تاطابترا  رد  تبوطر  امد و  شیاپ  متسیس  لیمکت  مزاول  هیهت 
تسویپ ینف  تاصخشم  ریداقم و  تسرهف  قباطم 

هحفص 22) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتارباخم5922642 هحفص 22)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5922811BARKSDALE PRESSURE SWITCH(92 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

لیاسو5922955 لباک ، تالاصتا ، هارمه  هب   LLCMLCC شیارآ اب  تلو  ولیک  لولس 20  اب  ریگچیئوس 
یتظافح یریگ و  هزادنا 

هحفص 92) چیئوس  ( چیئوس

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

الول5923506 یلومعم -  دیلک  لفق  هنایار -  یرازفا  تخس  لفق  نفلت -  دنبرفص  لفق  وشک -  لیاف 4 
...و یطایح - رد  لفق  یچیئوس -  لفق  یتینما -  راکور  لفق  دیفس - 

هحفص 92) چیئوس  ( چیئوس

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

5923567 - تنرتا هب  یرون  ربیف  لدبم  هنایار -  هکبش  تنیوپ  سسکا  رتویپماک -  هکبش  اتید  چیئوس 
چوس هکبش  هعسوت  لوژام 

هحفص 22) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( 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

رتنیرپ5923543 یرزیل - رگپاچ  باه - - KVM چوس دیلک - ) هحفص   ) دروبیک مدوم - )  ) هکبش تراک 
لانرتکسا دراه  (- CPU  ) هدنزادرپ رتویپماک - سیک  رگشیوپ -)  ) رنکسا یترارح -

هحفص 22) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5923567 - تنرتا هب  یرون  ربیف  لدبم  هنایار -  هکبش  تنیوپ  سسکا  رتویپماک -  هکبش  اتید  چیئوس 
چوس هکبش  هعسوت  لوژام 

هحفص 22) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناهفصا ناتسا  رد  تشادهب  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تشادهب  هدکشناد  سنارفنک  نلاس  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093380000010 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسارد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
مشق وترپ  زور  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   TAIDEN یتراجت مان   HCS-3632D لدم هدننک  تکرش  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  اب  بصن  لمح و  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  ددرگیم  لیوحت  الاک  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174673461 یتسپ :  دک  بیرج ،  رازه  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36682509-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یا  هقطنم  بآ  یماهس  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 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یتسویپ  تاصخشم  قبط.هاگتسد  کی  لاتیجید  سنارفنک  متسیس  دشاب  یم  یمازلا  دک  ناریا  هیارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001292000049 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RESTMOMENT هدنزاس عجرم   RESTMOMENT یتراجت مان   RX-2305 لدم سنارفنک  یتوص  متسیس  الاک :  مان 
قیقحت ناروآون  یسدنهم 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط.هاگتسد کی  لاتیجید  سنارفنک  متسیس  دشاب  یم  یمازلا  دک  ناریا  هیارادشاب  یم  لیبدرا  ناتسا  یموب  یاهتکرش  هب  صتخم  مالعتسا  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  تاصخشم 

5619667691 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  شترا ، نادیم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31746530-045  ، 33710001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33714210-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تشادهب   تشادهب هدکشناد   هدکشناد سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس یتوص   یتوص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 109109

لاتیجید لاتیجید سنارفنک   سنارفنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1101 10
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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 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5923276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ هارمه  هب  هپس  نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص  متسیس  کر  رد  هدافتسا  تهج  تنوم  کر  (pc) هنایار هاگتسد  کی  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  حرش  هب  هلاس  کی  ربتعم 

1201001036000413 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

بصن هارمه  هب  هلاس  کی  ربتعم  یتناراگ  هارمه  هب  هپس  نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص  متسیس  کر  رد  هدافتسا  تهج  تنوم  کر  (pc) هنایار هاگتسد  کی  هیهت  - 
تسویپ لیاف  حرش  هب  یزادنا  هار  و 

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

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

دشاب یم  تکرش  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  هلاس .  کی  ربتعم  یتناراگ   . دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: 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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5922185 لیاف  قبط  تشادهب  هدکشناد  سنارفنک  نلاس  یتوص  متسیس  یزادنا  هحفص 96)هار  توص  ( توص

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

لاتیجید5922321 سنارفنک  هحفص 96)متسیس  توص  ( توص

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

چنیا5922668 هحفص 6)نویزیولت 55 نیبرود  ( نیبرود

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

رکیپسا5922672 هحفص 6)دناب و  نیبرود  ( نیبرود

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

592276320mp-- هقیقد  30 زاورپ نامز  ) رتپوک داوک  - ایام متسیس  - رگپاچ نیبرود - -ee70 مدوم - دراه
( راد لرتنک  km

هحفص 6) نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5922964 تسیل  قباطم  هکبش  تراک  ددع  هحفص 83)دیرخ 10  رورس  ( رورس

یریوصت یریوصت یتوص   یتوص متسیس   متسیس کرکر   ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج تنوم   تنوم کرکر   ( ( pcpc )) هنایار هنایار هاگتسد   هاگتسد کیکی   هیهت   هیهت 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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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5923127smi الوچاپسا یحارج  هحفص 6)خن  نیبرود  ( نیبرود

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

یناریا5923268  LED چنیا هحفص 6)نویزیولت 65  نیبرود  ( نیبرود

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

یریوصت5923276 یتوص  متسیس  کر  رد  هدافتسا  تهج  تنوم  کر  ( pc) هنایار هاگتسد  کی  هحفص 96)هیهت  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دمحاریوب ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتود 35 تساک 35*43 و 30*24/ روتینام و  هی  زهجم  // افکآ ای  یجوف  دنرب  اب  گولانآ  هاگتسد  ندرک 3  CR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030054000147 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازبا کشزپ  ورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  سپیلیف  یتراجت  مان   ESSENTA RAD لدم  CR اب تباث  یژولویدار  یرادربریوصت  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

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

تکرش // دشاب رتم  یلیم  رد  لسکیپ  نشیلوزر...دشاب 10 هتشاد  لاس  شورف 10 زا  سپ  تامدخ  لاسکی و  یتناراگ  اب  دیاب  هدش  بصن  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هناماس  رد  هدش  یرازگراب  تمیقو  قیقد  سردا  اب  یزادنا  هار  بصن و  هبرجت  دروم  لقادح 30 دیاب  هدنرب 

7591667449 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تشادهب  زکرم  ینرق  دیهش  نابایخ  جوسای  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336583-074  ، 33336579-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336535-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3535 اتود   اتود //2424** 3030 وو     4343** 3535 تساک   تساک وو   روتینام   روتینام هیهی   زهجم   زهجم //// افکآ افکآ ایای   یجوف   یجوف دنرب   دنرب اباب   گولانآ   گولانآ هاگتسد   هاگتسد ندرک  33 ندرک   CRCR ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگیر تشادهب  زکرم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط سوم  اب  دربیک  روتینام و  سیک و  عومجم  اب  لماک  رتویپماک  متسیس  هاگتسد  دیرخ 10  تهج  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم 

1101094776000028 زاین :  هرامش 
ناگیر تشادهب  زکرم  هکبش  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

اب ینف  تالاوس  تباب  ددرگ و  همیمض  روهمم  روتکاف  شیپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دشاب و  ربتعم  یتناراگ  لماش  سانجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یقلاخ  مناخ  هرامش 09135899255 

7691815179 یتسپ :  دک  ناگیر ،  تشادهب  زکرمو  هکبش  ناگدازآ -  نابایخ  - ناگیر ناتسرهش  ناگیر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44361324-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44361324-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوم سوم اباب   دربیک   دربیک وو   روتینام   روتینام وو   سیک   سیک عومجم   عومجم اباب   لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( دابآرهم  ) هرامش 4 ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریدلگ ههام  یلصا 24  یتناراگ  اب  چنیا  زیاس 24   GDM-245LN لدم سالپ  یج  روتینام  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091190000010 زاین :  هرامش 

( دابآرهم )4 هرامش ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . هدنشورف هنیزه  اب  زکرم  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک دات  تست و  زا  دعب  باسح  هیوست 

ددرگ یم  لاطبا  روتکاف  شیپ  نودب  یاه  باوج  ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ 

9159636377 یتسپ :  دک  ینار 1 ،  یسکات  یادهش  راولب  قرب -  نیبروت  یوربور  سخرس -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661971-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33693004-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریدلگ ناریدلگ ههام   ههام یلصا  2424   یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب   چنیا   چنیا زیاس  2424   زیاس   GDM-245LNGDM-245LN  لدم لدم سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تسا هدنشورف  هدهعب  اه  هنیزه  هیلک   - gplus 245LN روتینام ود  لدم ad250 و  موسکا  ناژوف  هداتسیا  رنکسا  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامرف تقد  تسویپ  لیاف 

1101090451000001 زاین :  هرامش 
کشمیدنا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AD250 لدم  A4 زیاس دیفس  هایس و  یگنر و  دنس  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ
هاگتسد 2 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  تسا -  هدنشورف  هدهعب  اه  هنیزه  هیلک   - gplus 245LN روتینام ود  لدم ad250 و  موسکا  ناژوف  هداتسیا  رنکسا  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف تقد 

6481964891 یتسپ :  دک  یتکرش ،  بویا  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42622093-061  ، 42622447-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42622442-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ودود   وو   هداتسیا   هداتسیا رنکسا   رنکسا کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم   HVAC هیوهت زاساوه  روسرپمک  کوب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000913 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   1600x2100x600 mm زیاس  V 230 ژاتلو عوبطم  هیوهت  یاه  متسیس  گنیروتینام  لرتنک و  دربراک   M-HCP01 لدم  HVAC لرتنک ولبات  الاک :  مان 

ایسآ کینورتکلا  نالیم  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  کینورتکلا  نالیم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HVACHVAC  لرتنک لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 1161 16
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ارهزلا بلق  هیریخ  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 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DPT-001 لگنیس رسویدسنارت  ماد  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091012000004 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

SMITHS MEDICAL CZECH REPUBLIC هدنزاس عجرم  یتس  هتسب 1   MX9504 لدم یبلق  گنیروتینام  فرصم  رابکی  نمول  کت  رسویدسنرت  تس  الاک :  مان 
ایرآ نامرد  زور  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   A.S

تس 100 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابب یم  یمازلا  تلاصا  بسچرب  یرابتعا و  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

انیس ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  روتینامو  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030550000106 زاین :  هرامش 

انیس ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  روتینامو  سیک  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  لمح.دشاب  کیتامروفنا  یاروش  یهاوگ  یاراد  تکرش   . یلصا یتناراگ  یاراد  تاعطق  .ههام  ادودح 3 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136746911 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  دابآ  نسح  نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66348582-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66348582-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DPT-00 1DPT-00 1 لگنیس   لگنیس رسویدسنارت   رسویدسنارت ماد   ماد تستس   ناونع : : ناونع 1171 17

روتینام روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 118118
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درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  تاصخشم و  قبط  ییوئدیو  پوکسوگنیرال  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000258 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
SHENZHEN HUGEMED هدنزاس عجرم   VLRM لدم فرصم  مئاد  هغیت  روتینام و  ندوب  ازجم  تیلباق  اب  ییوئدیو  پوکسوگنیرال  هاگتسد  الاک :  مان 

HUGEMED یتراجت مان  راصعا  بطارف  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL TECHNICAL DEVELOPMENT CO.LTD
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمکح   09133808369 تسا .  ههام  ود  باسح  هیوست  تسویپ .  تاعالطا  تاصخشم و  قبط  ییوئدیو  پوکسوگنیرال  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( Hakami ) 

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ییوئدیو   ییوئدیو پوکسوگنیرال   پوکسوگنیرال هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1191 19
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دورداب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب ناریا  تخاس  امتح  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092577000006 زاین :  هرامش 

دورداب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   LED-22 لدم  in 22 زیاس هنایار   LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8766198757 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  کرهش  یرهطم - راولب  دورداب - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54344757-031  ، 54348666-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54349058-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب ناریا   ناریا تخاس   تخاس امتح   امتح روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 120120
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5923622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنمشوه یسمل  روتینام  ناونع : 

14013192 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/08 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام5922315 هتسبرادم و  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تساک 35*43 و5922433 روتینام و  هی  زهجم  // افکآ ای  یجوف  دنرب  اب  گولانآ  هاگتسد  ندرک 3  CR
اتود 35 /24*30

هحفص 99) روتینام  ( روتینام

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

سوم5922526 اب  دربیک  روتینام و  سیک و  عومجم  اب  لماک  رتویپماک  هحفص 99)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

ههام5922767 یلصا 24  یتناراگ  اب  چنیا  زیاس 24   GDM-245LN لدم سالپ  یج  روتینام  ددع  کی 
ناریدلگ

هحفص 99) روتینام  ( روتینام

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

روتینام5923123 ود  هداتسیا و  رنکسا  کی  هحفص 99)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

5923164HVAC لرتنک هحفص 99)ولبات  روتینام  ( روتینام

دنمشوه دنمشوه یسمل   یسمل روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 12 112 1
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5923190DPT-001 لگنیس رسویدسنارت  ماد  هحفص 99)تس  روتینام  ( روتینام

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

امد5923252 رگسح  امد و  تبوطر و  رگسح  گنیروتینام و  هحفص 14)لنپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روتینام5923333 هحفص 99)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5923426 تاعالطا  تاصخشم و  قبط  ییوئدیو  پوکسوگنیرال  هحفص 99)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

دشاب5923460 ناریا  تخاس  امتح  هحفص 99)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

دنمشوه5923622 یسمل  هحفص 99)روتینام  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5922311 نیبرود  بصن  هحفص 45)ارجا و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتینام5922315 هتسبرادم و  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5922577GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  هحفص 22)نتنآ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5923425 تساوخرد  قبط  تاقلعتم  هتسبرادم و  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناکوب هبعش  یعامتجا  نیمات  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 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5923174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپو رنکسا  روتینوم - سیک -  لماش  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005708000011 زاین :  هرامش 

ناکوب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهعرب  لقنو  لمحو  بصن  هنیزه  تسا -  هدش  هئارا  تسویپ  رد  مزال  تازیهجت  تسا -  یمازلا  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  تاعطق  هیلک  دشاب -  یم  هدننک 

5951737917 یتسپ :  دک  تلود ،  نابایخ  تارادا  عمتجم  ناکوب  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46266007-044  ، 46266015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46266001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینوم  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتنیرپو5923174 رنکسا  روتینوم - سیک -  لماش  یرتویپماک  تازیهجت  هحفص 109)دیرخ  روتینوم  ( روتینوم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5922185 لیاف  قبط  تشادهب  هدکشناد  سنارفنک  نلاس  یتوص  متسیس  یزادنا  هحفص 96)هار  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رتنیرپو رتنیرپو رنکسا   رنکسا روتینوم - - روتینوم سیک -  -  سیک لماش   لماش یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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 18 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5923583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009006000115 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ کرادم  قبط  رتویپماک  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  لمح  هنیزه  مود  هقبط  رد  رمحا  اله ل  یرابنا  برد  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156913741 یتسپ :  دک  ناتسا ،  رمحا  لاله  تیعمج  نامتخاس  - ناکسا ژاساپ  یوربور  - ناسربآ هارراهچ  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361416-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366000-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5922113 تاصخشم  اب  هرهچ  بایغ  روضح و  هاگتسد  هحفص 89)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

شیوداپ5922611 رتشیب  هزاب 1000و   corporate سوریو هحفص 6)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکناک5922638 بودا  یزاجم  یشزومآ  هناماس  کارتشا  هحفص 6)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال5922848 هحفص 6)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5922849 تینما  اهدادخر و  تیریدم  سنسیال  هحفص 6)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سامت5922875 لیلحت  تیریدم و  بو  تحت  رازفا  مرن  هحفص 6)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددرت5923081 لرتنک  طخ  رب  عماج  متسیس  یزادنا  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 42) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یا5923514 هقلح  یقلط 1  باق  یبیکرت 2017  انیتر  نزاخم  زاس  هیبش  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  هحفص 6)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 123123
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 109)رتویپماک5923583 رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

تقرس5922079 مالعا  قیرح و  مالعا  یریوصت و  تراظن  متسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و 
هپس کناب  بعش 

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یطابترا5922234 هکبش  ییارجا  حرط  هئارا  دوجوم و  تیعضو  یبایزرا  تاعلاطم ،  تامدخ  دیرخ 
یریوصت تراظن  یاه  هناماس  نابیتشپ 

هحفص 37) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاگدورف5922634 یریوصت  تراظن  زکرم  هحفص 45)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگدورف5923031 یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  تازیهجت و  هحفص 45)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ 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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ  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 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5922812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

E10 نوسپا روتکژرپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090820000026 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  شیوپ  نف  طابترا  نوماریپ  هدنزاس  عجرم   YEALINK یتراجت مان   VC200-WP لدم سنارفنک  تاسلج و  قاتا  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

شیوپ نف  طابترا  نوماریپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یموب  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لاسرا و 

یقربتسا مناخ   09139921365 سامت :  هرامش 

 : یتسپ دک  کاخ ،  کیناکم  ینف  هاگشیامزآ  درادناتسا -  لک  هرادا  بنج  نیسح -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919716838

33352314-076  ، 33352315-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33351228-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5922812E10 نوسپا روتکژرپ  هحفص 111)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب5922363 هرکرک  بصن  گنیکراپ و  یاهمتسیستخاس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 42) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

E10E10 نوسپا   نوسپا روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 124124
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