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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

140 1140 1 نابآ   نابآ   2 12 1 هبنش   هبنش 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   159,840هکس , 000159,840 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما348,930348,930رالد تاراما مهرد   95,00095,000مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   151هکس ,450 , 000151 ,450 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس234,000234,000رالد سیئوس کنارف   370کنارف ,500370 ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,500هکس , 00088 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع265,300265,300رالد ناتسبرع لایر   92لایر ,91092 ,910

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,500هکس , 00058 ,500 , وروی000 361وروی ,320361 ژورن320, ژورن نورک   35,30035,300نورک

رایع رایع   1818 یالط   ,14,759یالط 00014,759, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   412دنوپ ,920412 نپاژ920, نپاژ نینی   دصکی   251دصکی ,380251 ,380

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
(( 1111 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 110110))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 32

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 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 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

( یهگآ دادعت 12  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 6  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( 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 دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 15   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم داحتا   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 15   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس تدم 2  یارب  روشک  رسارس  رد  کناب  بعش  رد  هعطق  نیمات  اب  یهد  تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 1408  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ نیمات و  لک  هرادا  مشش -  هقبط   - 54 کالپ - 3 نابایخ شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

35911530-35911464 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  نامتخاس  یسدنهم  ماظن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نیالنآ  ) طخرب تاباختنا  یرازگرب  نایرجم  ییاسانش  یمومع  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرجم باختنا  ییاسانش و  هب  تبسن  دراد  میمصت  دوخ  هریدم  تایه  هبوصم  ساسارب  اه و  تسایس  یاتسار  رد  نارهت  ناتسا  نامتخاس  یسدنهم  ماظن  نامزاس 

.دیامن مادقا  یمومع  ناوخارف  قیرط  زا  نارهت  ناتسا  حطس  رد  دوخ  یصصخت  یاههورگ  هسیئر  تایه  نیالنآ )  ) طخرب تاباختنا  یرازگرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

، نیمز ناریا  نابایخ  نیدروخ  راولب  برغ ،  کرهش  تعنص  نادیم  نارهت  رد  عقاو  نارهت  ناتسا  نامتخاس  یسدنهم  ماظن  نامزاس  یکیزیف  تظافح  دحاو  هب   :: سردآ سردآ
فکمه هقبط  کالپ 10 ، ناتسهم ، نابایخ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهد یهد تبون   تبون متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   14081408 رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 11

(( نیالنآ نیالنآ  ) ) طخرب طخرب تاباختنا   تاباختنا یرازگرب   یرازگرب نایرجم   نایرجم ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 22
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زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:15هرامش  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسفا  :: عبنم تعاس 14:15عبنم  - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938815 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک    - 1401/09/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یرادرهش  کلمت  تحت  یاه  گنیکراپ  هزیناکم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  تازیهجت  نیمات  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هرود  یرادهگن  ریمعت و  ینف و  ینابیتشپ  تامدخ  یتناراگ و  تامدخ  هارمهب 

هام  12: دادرارق تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   5.560/000/000: نیمضت

یرادرهش کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده -  یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده –  نابایخ  یادتبا  یمطاف -  ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش ،   :: سردآ سردآ
زاریش

یلخاد 226  32304618 :: نفلت :: www.setadiran.ir- https://shaffaf.shirazirنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کالپ و5937382 ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ 
یاهروحم رد  ینارمع  ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ 

رهش زا  جورخ 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

متسیس متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت 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 106 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

هچراپکی یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092416000068 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18:30هرامش  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-parsian.ir :: عبنم تعاس 18:30عبنم  - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937376 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نایسراپ  زاگ  شیالاپ  تکرش  هاگورین  لرتنک  متسیس  یناسر  زورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 13.000.000.000 

لایر نیمضت 650.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7449184831 رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا   :: سردآ سردآ

یلا 36  07152724134 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nisoc.ir :: عبنم اضقنا 1402/01/20عبنم خیرات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچرس لنپ  لرتنک  ملق   5 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 44

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ملق   ملق   55 ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 106 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AK-BID-P - 41-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5938726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریبکریما یمیشورتپ  عمتجم  یاه  هدننک  شوماخ  ژراش  تستوردیه و  ریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 06152174968 و 06152174311 نفلت :: www.akpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092273000081 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعیات  نکاما  هاگشیالاپ و  یناشن  شتآ  یربهار  تسیز و  طیحم  تشادهب ,  ینمیا , تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

مج ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   ، 7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدننک هدننک شوماخ   شوماخ ژراش   ژراش وو   تستوردیه   تستوردیه ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 66

یناشن یناشن شتآ   شتآ یربهار   یربهار وو   تسیز   تسیز طیحم   طیحم تشادهب ,  ,  تشادهب ینمیا , , ینمیا تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 106 ھحفص 8 
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091574000074 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938665 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 EMC DATA DOMAIN دیرخ یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرتویپماک تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,575,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1401/12/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  راوچ /  ناتسرهش  مالیا / ناتسا   ، 6937181111 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: 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

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

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

2001004350000096 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938697 :: هرازه هرازه :: 1401/09/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم تهج  ثادحالا  دیدج  نامتخاس   LAN هکبش یتناراگ  شزومآ و  یزادنا ،) ¬ هار بصن و   ) یزاس ¬ هدایپ لحم ، رد  لیوحت  لمح ، تازیهجت ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  رهشمئاق  یزار  ینامرد  یشزومآ 

ناردنزام  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ثادحالا دیدج  نامتخاس   LAN هکبش یتناراگ  شزومآ و  یزادنا ،) ¬ هار بصن و   ) یزاس ¬ هدایپ لحم ، رد  لیوحت  لمح ، تازیهجت ، دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ناردنزام ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  رهشمئاق  یزار  ینامرد  یشزومآ  زکرم  تهج 

لایر   2,600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/09/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس جیسب ـ  هارگرزب  یادتبا  رابیوج ـ  هار  هس  هر ـ )  ) ینیمخ ماما  نادیم  یراس   ، 4815733971 یتسپ :  دک  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یزکرم داتس  کی  هرامش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

EMC DATA DOMAINEMC DATA DOMAIN  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 88

نامتخاس نامتخاس   LANLAN  هکبش هکبش یتناراگ   یتناراگ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،) ،) یزادنا ¬¬ هار هار وو   بصن   بصن  ) ) یزاس یزاس ¬¬ هدایپ هدایپ لحم ، ، لحم ردرد   لیوحت   لیوحت لمح ، ، لمح تازیهجت ، ، تازیهجت 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 106 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

کالپ و5937382 ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ 
یاهروحم رد  ینارمع  ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ 

رهش زا  جورخ 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یرادرهش  دنامسپ -  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ بذج  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  ددرت  رب  دنمشوه  تراظن  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینامتخاس و تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ  کالپ و  ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ 

رهش زا  جورخ  یاهروحم  رد  ینارمع 

تاعیاض کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ  کالپ و  ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهش زا  جورخ  یاهروحم  رد  ینارمع  ینامتخاس و 

نامتخاس 3 دهشم  یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس  ریدغ -  لپ  ظفاح و  لپ  لصاف  دح  ینامیلس -  مساق  جاح  دیهش  رادرس  هارگرزب  سدقم -  دهشم   :: سردآ سردآ
هناخریبد

:: 0513323310 و 05133233398 نفلت :: wmo.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمح لمح یاهوردوخ   یاهوردوخ عاونا   عاونا ریوصت   ریوصت شزادرپ   شزادرپ وو   کالپ   کالپ ییاسانش   ییاسانش تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم یرازفا   یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رهش رهش زازا   جورخ   جورخ یاهروحم   یاهروحم ردرد   ینارمع   ینارمع وو   ینامتخاس   ینامتخاس تاعیاض   تاعیاض وو   کاخ   کاخ
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هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001111000081 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938243 :: هرازه هرازه :: 1401/09/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  ینمیا  مالقا  دیرخ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لاس 1401  ینمیا  مالقا  دیرخ  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
17,647,306,630 یلام :  دروآرب 

لایر   882,366,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مزال دوش ( یرادنامرف  یوربور  یدهلا  تنب  نابایخ  لک  هرادا  هناخریبد  لیوحت  نآ  لصا  یراذگراب و  فلا  تکاپ  رد  یکناب  همان  تنامض  ریوصت  نیمضت :  تاحیضوت 

ددرگ )  تفایرد  هاشنامرک  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  مانب  همان  تنامض  تسا  رکذب 
13:00 تعاس : 1401/12/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمحو یرادهار  لک  هرادا   - یرادنامرف لباقم   - ردص یدهلا  تنب  نابایخ   - هاشنامرک  ، 6715661598 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هاشنامرک ناتسا   - یا هداج  لقنو 

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کالپ و5937382 ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ 
یاهروحم رد  ینارمع  ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ 

رهش زا  جورخ 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کالپ و5937382 ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ 
یاهروحم رد  ینارمع  ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ 

رهش زا  جورخ 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینمیا ینمیا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  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 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد نیع  روهمم  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسارظن 3  دم  تسویپ  لیاف  تاصخشمربارب  تساوخرد  تسا 2  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طسق هس  یط  یدقن  تخادرپ  تسا 4  یمازل 

1101005390000505 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Bitdefender GravityZone Advanced Business Security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715659681 یتسپ :  دک  یتسپ 363 ،  قودنص  تارباخم  هار  راهچ  شترا  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33450353-044  ، 33450001-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33450001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کیپملاراپ یلم  هتیمک   :: 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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعلاطم  تسویپ  زاین  حرش  ددع -  کی  یژولوکیاس -  مارگاتسنیا  تسپ  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تسویپ  زاین  حرش  ددع -  کی  یفارگوفنیا -  یحارط 

1101092799000100 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  کیپملاراپ  یلم  هتیمک  هدننک :  رازگرب 

راشتنا یاه  تیلاعف  ریاسو  همانهاگ  باتک ، راشتنا  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

دوش هعلاطم  تسویپ  زاین  حرش  ددع -  کی  یژولوکیاس -  مارگاتسنیا  تسپ  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  تسویپ  زاین  حرش  ددع -  کی  یفارگوفنیا -  یحارط 

1995613114 یتسپ :  دک  کیپملاراپ ،  کیپملا و  یلم  هتیمک  یلامش  لوئس  نابایخ  ، یناجنسفر یمشاه  هلا  تیآ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

72067105-021  ، 72067112-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26203416-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولوکیاس یژولوکیاس مارگاتسنیا   مارگاتسنیا تسپ   تسپ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  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 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ و تسیل  لاسرا  تسویپ -  تسیل  قبط  کرمگ -  رد 5  یتیریدم  لوسنک  اب 6  ربراک  شیوداپ 360  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  کرادم 

1201003387000018 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ تسیل  قبط  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ربراک  360 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651795155 یتسپ :  دک  ردنب ،  نادیم  شبن  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52330784-011  ، 52331955-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52330293-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 106 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e3zabwa7xcd3v?user=37505&ntc=5937331
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5937331?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


کیپملاراپ یلم  هتیمک   :: 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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع راهچ  رنب -  پاچ  دنتسا و  ژاتنوم  پاچ و  شیاریو -  مارگاتسنیا -  تیاس و  رنب  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  یتسویپ  زاین  حرش 

1101092799000101 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  کیپملاراپ  یلم  هتیمک  هدننک :  رازگرب 

راشتنا یاه  تیلاعف  ریاسو  همانهاگ  باتک ، راشتنا  سیورس :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

ددع راهچ  رنب -  پاچ  دنتسا و  ژاتنوم  پاچ و  شیاریو -  مارگاتسنیا -  تیاس و  رنب  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  زاین  حرش 

1995613114 یتسپ :  دک  کیپملاراپ ،  کیپملا و  یلم  هتیمک  یلامش  لوئس  نابایخ  ، یناجنسفر یمشاه  هلا  تیآ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

72067105-021  ، 72067112-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26203416-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد فلتخم  یاهدحاو  هکبش  یرازفا و  تخس  یرازفا ، مرن  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091807000011 زاین :  هرامش 

زیربت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  رد  جردنم  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166616471 یتسپ :  دک  زیربت ،  هاگشناد  نمهب  راولب 29   زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33393428-041  ، 33340081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33293028-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هعلاطم   هعلاطم یتسویپ   یتسویپ زاین   زاین حرش   حرش ددع   ددع راهچ   راهچ رنب -  -  رنب پاچ   پاچ وو   دنتسا   دنتسا ژاتنوم   ژاتنوم وو   پاچ   پاچ شیاریو -  -  شیاریو مارگاتسنیا -  -  مارگاتسنیا وو   تیاس   تیاس رنب   رنب یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1515

هاگشناد هاگشناد فلتخم   فلتخم یاهدحاو   یاهدحاو هکبش   هکبش وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یرازفا ، ، یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1616
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ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا 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 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس کی  لماش  ددع و  دادعت 500  هب   Bitdefender GravityZone Permium سوریو یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ینابیتشپ 

1101093750000026 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دادعت 500 دادعت : 

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

.تسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع سکاب و 175  لیم  سنسیال  ددع  لماش 750  هک  ددع  دادعت 500  هب   Bitdefender GravityZone Permium سوریو یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیرخ 

.دشاب یم  ینابیتشپ  لاس  کی  لماش  .تسا  رورس  سنسیال 
.دامن لصاح  سامت  سامت 81622340  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب 

1537614111 یتسپ :  دک  یلم ،  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  قرش  -  هب  برغ  یناقح -  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81622835-021  ، 81622509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88644065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاس لاس کیکی   لماش   لماش وو   ددع   ددع   500500 دادعت   دادعت هبهب     Bitdefender GravityZone PermiumBitdefender GravityZone Permium  سوریو سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   ینابیتشپ   ینابیتشپ
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یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  تمیق  نینچمه  ینف و  داهنشیپ  تسا  رکذ  هب  مزال  ( e-KYC  ) یعونصم شوه  رب  ینتبم  یروضح  ریغ  تیوه  زارحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  شنکارت  ره  یازا  هب   SaaS لدم

1101001024000142 زاین :  هرامش 
یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

دوب دهاوخ  تمیق  تیفیک UI و UX و  ساسا  رب  یرجم  باختنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84892679-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FBTI هناماس زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000097 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
ددرگ هظحالم  تسویپ  دادرارق  - 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

FBTIFBTI هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1919
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نایوجشناد روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریما 09111542589 رتکد  یاقا  بانج  سامت  هرامش  انمض  دشابیم  تسویپ  هب  هدش  تساوخرد  مرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010003000105 زاین :  هرامش 

نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریما 09111542589 رتکد  یاقا  بانج  سامت  هرامش  انمض  دشابیم  تسویپ  هب  هدش  تساوخرد  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسچولب ناتسیس و  یاههاگدورف  یا  هنایار  تازیهجت  هکبش و  یرادهگنو  سیورس  ، ینابیتشپدادرارق تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003860000025 زاین :  هرامش 
نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب یمازلا  ینف  تاصخشم  یاهدنب  هیلک  تیاعر  هعلاطم و  ، لاسکی تدم  هب  1401/09/01 خیراتزا هکبش  یرادهگنو  سیورس  ، ینابیتشپدادرارق  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد مازلا  لاسکی  تدم  هب  رفن  یارب 3 تمیق  داهنشیپ  مرفورفن  کی  یارب  قوقح  زیلانآ  مرف  لیمکت.دوش  یرازگرابددجموددرگءاضماورهم  هبداتدیابو 

9815959376 یتسپ :  دک  نادهاز ،  هاگدورف  یرهطم -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33213730-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33213730-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

اههاگدورف اههاگدورف یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   هکبش   هکبش یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ،، ینابیتشپدادرارق ینابیتشپدادرارق ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 106 ھحفص 18 
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روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5938534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  حرش  قبط  ناینادنز  زا  تیامح  یاه  نمجنا  لاوما  یرادباسح و  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000667 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبساحم و یعامتجا  نیمأت  یاه  هنیزه  باستحا  اب  اه ،  تمیق  تسا  یضتقم  اذل  دشاب  یم  داد  رارق  داقعنا  هب  طونم  راک  نیا  یارجا  هکیئاجنآ  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ مالعا 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589261-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: 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

یتراظن5937341 نیبرود  ددع  ناوخ و 9  کالپ  نیبرود  ددع  هحفص 41)دیرخ 2  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رورس5937917 قاتا  شیاپ  متسیس  بصنو  یزادنا  هحفص 53)هار  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دناب5938601 ییانشور  گنیروتینام  لرتنک و  متسیس  همانرب  لیمکت  هحفص 19)حالصا و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم حرش   حرش قبط   قبط ناینادنز   ناینادنز زازا   تیامح   تیامح یاه   یاه نمجنا   نمجنا لاوما   لاوما وو   یرادباسح   یرادباسح هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2222

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5937345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
bd5c0 درب ناونع : 

14012898 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/16 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5937353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
bd 501 درب ناونع : 

14012893 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/19 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

bd5c0bd5c0 درب   درب ناونع : : ناونع 2323

bd 501bd 501 درب   درب ناونع : : ناونع 2424

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCPP-46-63 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 21-08-1401 24-08-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FUM 280 MFR: Siemens لوژام تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-356-1556 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 30-08-1401 عورش 21-08-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  گولانآ - تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FUM 280  MFR: S iemensFUM 280  MFR: S iemens لوژام   لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 2525

گولانآ گولانآ تراک   تراک ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدیما دیدزاب  لحم  )1 نانزاپ ینادرگزاب  دحاو  سیورزلور  یاهنیبروت  لرتنک  متسیس  تخوس و  متسیس  تراک  ددع  ریمعت 7  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(1000 عیامزاگ

1101093228001690 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

SPEED تراک () ددعکی UNIFIED GOVERNOR تراک (-) ددعکی  MOTORISED POTENTIOMETER تراک  (-) ددعکی  AFC تراک  ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاقآ سامت.هلاسکی  یتناراگ  ، ینف داهنشیپ  هئارا  : تامازلا ددعود )  POWER SUPPLY GOVERNOR SYSTEM تراک (-) ددعود INDICATOR

09163053493و06152610100 یدمحا

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52620039-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینادرگزاب ینادرگزاب دحاو   دحاو سیورزلور   سیورزلور یاهنیبروت   یاهنیبروت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس وو   تخوس   تخوس متسیس   متسیس تراک   تراک ددع   ددع ریمعت  77   ریمعت ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روما تراظن ( هاگتسد  دات  دروم  درادناتسا و  اب  قباطم  تسویپ  ینف  تاصخشم  لیذ و  لودج  حرش  هب  یتسد  میسیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( قرب یاهتیروف  گنیچاپسید و 

1101005066000549 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   DMR یتراجت مان   W 2 ناوت  GHz 7/6 سناکرف  NERA EVOLUTION XPAND لدم لاتیجید  ویوورکیام  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
تراجت ناس  لیپ  هدننک 

هاگتسد 41 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهتیروف گنیچاپسید و  روما  تراظن ( هاگتسد  دات  دروم  درادناتسا و  اب  قباطم  تسویپ  ینف  تاصخشم  لیذ و  لودج  حرش  هب  یتسد  میسیب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( قرب

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( قرب قرب یاهتیروف   یاهتیروف وو   گنیچاپسید   گنیچاپسید روما   روما یتسد (  (  یتسد میسیب   میسیب ناونع : : ناونع 2828
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ قبط   ) PLC متسیس ساسارب  دناب  ییانشور  گنیروتینام  لرتنک و  متسیس  همانرب  لیمکت  حالصا و  شیاریو .  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000303 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ دشابیم  قرب  یسدنهم  هرادا  اب  تیحالص  دیئات  دنراد  . یرازگ  تمیق  تکرش و  قح  زاجم  طبترم و  دارفا  اهتکرش و  دابارهم .  هژورپ  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف هعجارم  تسویپ  هب   ) یزیزع سامت 09124803386 م  یراک .  زور  زا 25  سپ  هطوبرم و  رظان  دیئات  هژورپ و  مامتا  زا  سپ 

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

61023200-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دناب دناب ییانشور   ییانشور گنیروتینام   گنیروتینام وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس همانرب   همانرب لیمکت   لیمکت وو   حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 2929
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PNEUMATIC RACK & PINION ACTUATOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000613 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
PNEUMATIC RACK & PINION ACTUATOR - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
No 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

PNEUMATIC RACK & PINION ACTUATORPNEUMATIC RACK & PINION ACTUATOR ناونع : : ناونع 3030
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  گنیزود  موف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003920 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DS6500 لدم گنیزود  موف  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

تسد 2 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942631-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  قیرح  . نالعا  متسیس  یشکلباک  یزادنا و  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101093856002068 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
لوطرتم 1410 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم دادرارق  دقع  نامز  زا  هام  کی  رثکادح  راک  ماجنا  تلهم   .. ینوناق تاروسک  رسک  زا  سپ  راک  تفرشیپ  تروصب  اه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: 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

گنیزود گنیزود موف   موف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3131

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   زکرم   زکرم زاین   زاین قیقد   قیقد تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا تهباشم   تهباشم هجوتاب   هجوتاب قیرح   . . قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یشکلباک   یشکلباک وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم  

3232
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Apex Cartridge for CH4 Gas detector تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000611 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Apex Cartridge for CH4 Gas detector - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
No 30 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرشلامش تفن  رابنا  رد  یناشن  ششتآ  پمپ  ورتکلا  ندش  شوماخ  نشور و  ندرک  کیتاموتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092160000312 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

قرشلامش تفن  رابنا  رد  یناشن  ششتآ  پمپ  ورتکلا  ندش  شوماخ  نشور و  ندرک  کیتاموتا  1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1561733344 یتسپ :  دک  کالپ 48 ،  یبونج - راهب  نابایخ  هب  هدیسرن  هیمس -  نابایخ  یتعیرش - نابایخ  یادتبا  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55901075-021  ، 77500263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77506081-021 :: 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

Apex Cartridge for CH4 Gas detectorApex Cartridge for CH4 Gas detector ناونع : : ناونع 3333

یناشن یناشن شتآ   شتآ پمپ   پمپ ورتکلا   ورتکلا ندش   ندش شوماخ   شوماخ وو   نشور   نشور ندرک   ندرک کیتاموتا   کیتاموتا ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبوصنم هاگتسد  کناب 52  هعبات  نکاما  بعش و  قیرح  مالعا  متسیس  صقن  عفر  یرادهگن و  ، سیورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004921000010 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 52 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

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

( هام ره 4  یا  هروددیدزاب  ) هبوصنم هاگتسد  کناب 52  هعبات  نکاما  بعش و  قیرح  مالعا  متسیس  صقن  عفر  یرادهگن و  ، سیورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعا زا  سپ  تعاس  ناتسچولب 72  هزوح  تعاس و  ناتسیس 48  هزوح  ، تعاس یط 24  نادهاز  بعش  صقن  عفر 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  ریت _ تفه  نابایخ  ربنلق _  راولب  شناد _  هار  هس  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816658458 یتسپ :  دک  ، 

33442541-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33420852-054 :: 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

ناردنزام ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکن یولیس  لباب و  رانکنودیرف ،  یساسا  یاهالاک  یاهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  تاعطق و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001363000006 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818749665 یتسپ :  دک  کی ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  بنج  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33119760-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33119620-011 :: 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

هبوصنم هبوصنم هاگتسد   هاگتسد   5252 کناب   کناب هعبات   هعبات نکاما   نکاما وو   بعش   بعش قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس صقن   صقن عفر   عفر وو   یرادهگن   یرادهگن ،، سیورس سیورس ناونع : : ناونع 3535

اکن اکن یولیس   یولیس وو   لباب   لباب رانکنودیرف ،  ،  رانکنودیرف یساسا   یساسا یاهالاک   یاهالاک یاهرابنا   یاهرابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  داتس  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تاریمعتو  تست  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092126000024 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  تهج  ناگ  هدننک  تکرش  طسوت  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدزاب : یگنهامه  تهج  سامت  هرامش 

لاسنهک ) یاقآ  )32211802  - 056
( یسدنهم دحاو  ) 056-32317340

دک یبونج ،  ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یمالسا 6 - یروهمج  نایایخ  شبن  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9716883988 یتسپ : 

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج یبونج ناسارخ   ناسارخ هقطنم   هقطنم یتفن   یتفن یاه   یاه هدروآرف   هدروآرف شخپ   شخپ تکرش   تکرش داتس   داتس نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تاریمعتو   تاریمعتو تست   تست ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا یتسویپ  دانسا  ندومن  لاسرا  اضما و  رهم و   ) قیرح ءافطا  متسیس  هب  نارهت  هاگتسیا  هناخنگاو  زیهجت  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا

1101001338000205 زاین :  هرامش 
نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

یکاس 09120345128 نیسح  یاقآ  مرتحم  رظان  هرامش 

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

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

55124604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس هبهب   نارهت   نارهت هاگتسیا   هاگتسیا هناخنگاو   هناخنگاو زیهجت   زیهجت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5938335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقیقحت زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  ریمعت  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004246000029 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا تسیابیم  هدنرب  هدننک  نیمات  - دریذپ تروص  هاگتسد  یرتاب  ضیوعت  زاین  تروص  رد   - Wigan,emgland / C-TEC لدم یصاصتخا :  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یلخاد 233-600  اب  زاین  تروص  رد  - دشابیمن دات  دروم  تروصنیا  ریغ  رد  دیامن  دیدزاب  رظن  دروم  لحم 

 : یتسپ دک  ناریا ،  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  شواک   کرهش  شواک  راولب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 9  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3365164776

32106000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32106000-026 :: 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

تاقیقحت تاقیقحت زکرم   زکرم قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3939

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   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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یلامش ناسارخ  تاسیسات  نکاما و  کیتاموتا  یتسد و  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001622 زاین :  هرامش 

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

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم نآ  یاهتسویپودادرارق  تاحفص  هیلک  مامضناب  یگدروخطخ  نودبو  لماکو  قیقد  تروصب  دیدزابزا  سپ  تسویپریداقم  قباطم  اهب  تسرهف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت یمیظع  یاقآ  هرامش 09153727220 اب  تامدخ  حرش  صوصخرد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهجدوش  یراذگراب  تمیقداهنشیپ  ماگنه  هناماسرد  واضماو 

دوش لصاح 

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

88112230-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاسیسات تاسیسات وو   نکاما   نکاما کیتاموتا   کیتاموتا وو   یتسد   یتسد قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف یا  هقطنم  قرب  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 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ورتم 1000 هاگتسد  بصن 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000533 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  ورتم 1000 هاگتسد  بصن 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32330031-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   10001000 ورتم   ورتم هاگتسد   هاگتسد   11 بصن   بصن ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هبعش 2  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1101091841000003 :: 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

5938054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصردو یلبق  یاهکنارت  لخاد  نفلتو  قرب  یشک  لباک  یارجاو  هیهت  سپسو  ینادیمدیدزاب  قیرطزازایندروم  تاموزلمدروآرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبطدیدج  کنارت  بصن  موزل 

اهدحاو لخاد  طوبرم  تازیهجت  هارمه  هب  میقتسم  یلخاد  نفلت  یرهش و  قرب  لصو  یشک و  میس  یارجا  زاین و  دروم  لیمکت  تاموزلم  هیهت  - 
...و  ups قرب هکبش و  دون  یشک  لباک  - 

1101091841000003 زاین :  هرامش 
ناهفصا ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
رتم 4000 دادعت : 

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

یاهلیاف رد  جردنم  یاهلمعلاروتسد  تاحیضوت و  قبطو  هبعش  طبریذ  نیلوئسم  تراظن  یگنهامه و  اب  لیمکتو   - ارجا  - هیهت - دروآرب لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هطوبرم  سانشراکداتوراک  مامتا  زا  سپ  باسح  هیوست  تسا  یهیدب  _ .دریگ تروص  دیاب  ینف  ینمیا و  لماک  لوصا  تیراعراب  تسویپ و 

8316619886 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 2  ینیمخ - ماما  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346593-031  ، 33315234-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326222-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروصرد تروصرد وو   یلبق   یلبق یاهکنارت   یاهکنارت لخاد   لخاد نفلتو   نفلتو قرب   قرب یشک   یشک لباک   لباک یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت سپس   سپس وو   ینادیم   ینادیم دیدزاب   دیدزاب قیرط   قیرط زازا   زایندروم   زایندروم تاموزلم   تاموزلم دروآرب   دروآرب ناونع : : ناونع
دیدج دیدج کنارت   کنارت بصن   بصن موزل   موزل

4242
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مالیا یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 03 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 03 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Out dor (p4) - Sender-ts921 - Video processor - Vp-100s داعبا 330×90 -  تاصخشم : اب  لاتیچید  نویزیولت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  یشیامن  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  لاتیجید  ولبات  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101004188000106 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   Advantech Co. Ltd هدنزاس عجرم  نویساموتا  ولبات  دربراک   ADAM-5056-AE لدم لاتیجید  یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
مالیا مالیا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931688567 یتسپ :  دک  مالیا ،  یرادناتسا  یقودص - دیهش  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33354592-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط   LTE مدوم دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091138000257 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HUAWEI-D-LINK هدنزاس عجرم   OEJNET یتراجت مان  لدم 4200   LTE Wireless 3G-4G اتید مدوم  الاک :  مان 

اه هداج  کینورتکلا  باقع 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  -- دوش هدیسر  یضاقتم  دحاو  دات  هب  دیاب  الاک  هنومن  --- دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - یاه  مرف  قبط  داتس  هناماس  رد  مالعتسا  لیمکت  تبث و  تامازلا  طیارش و  تیاعر 

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Out dor (p4)  -  Sender- ts92 1  -  Video processor -  Vp- 100sOut dor (p4)  -  Sender- ts92 1  -  Video processor -  Vp- 100s  -  - 9090 ×× 330330 داعبا   داعبا تاصخشم : : تاصخشم اباب   لاتیچید   لاتیچید نویزیولت   نویزیولت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

تسویپ تسویپ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   LTELTE  مدوم مدوم 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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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5938134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یتساوخرد  یالاک  دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) هرامش 0034080 دیرخ  اضاقت  یقرب .  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم

1101093985006140 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
کینورتکلا بانب  هدننک  هضرع  عجرم   BECO یتراجت مان   in 5 زیاس درگ  حرط  یمومع  دربراک   LED یرون دوید  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 10 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

کینورتکلا بانب  هدننک  هضرع  عجرم   BECO یتراجت مان   in 13 زیاس درگ  حرط  یمومع  دربراک   LED یرون دوید  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نوکیلس یتراجت  مان   LIGHTING FIXTUR 10RA لدم نکفا  رون  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 10 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم  وزوسیا  تنویماک  زاگ  لادپ  هعطق  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ZB4BH043 لدم لصو  عطق و  یراشف  همکد  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ZB5AR3 لدم لصو  عطق و  یراشف  همکد  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  یتساوخرد  یالاک  دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) هرامش 0034080 دیرخ  اضاقت  یقرب .  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراشف یراشف همکد   همکد وزوسیا -  -  وزوسیا تنویماک   تنویماک زاگ   زاگ لادپ   لادپ هعطق   هعطق هیاپ   هیاپ  - - نکفا نکفا رون   رون غارچ   غارچ  --  -- LEDLED  یرون یرون دوید   دوید غارچ   غارچ تروپ - - تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
لصو لصو وو   عطق   عطق یراشف   یراشف همکد   همکد لصو   - - لصو وو   عطق   عطق

4545
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشمدک  ناریا.هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط.لاوریاف  کیتاموتا  یناسر  زورب  رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000179 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-600E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه.رابنادیسرزادعب  یراک  زور  35 یرابتعادیرخ.تسا هباشمدک  ناریا.هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط.لاوریاف  کیتاموتا  یناسر  زورب  رازبا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731312253 .تسیمازلا یلام  ینف و  ندومن  تسویپ.هیولسع  1 زافرابنا هب  لیوحت.هدننک  نیمات  هدهع  هب 

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  ورس  نامتخاس  تنرتنیا  لاصتا  ویسپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000354 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

: نفلت .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحا یاقآ   09104869935

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف کیتاموتا   کیتاموتا یناسر   یناسر زورب   زورب رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 4646

نامتخاس نامتخاس تنرتنیا   تنرتنیا لاصتا   لاصتا وو   ویسپ   ویسپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4747
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  PDF لیاف تامدخ  حرش  طیارش  قبط  -FG-200F تیگ یتروف  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000196 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FG224B لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب (  هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09166314670 هداز 06153507294 - مجن  بویا  یاقآ  زاین ؛  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  سامت  هرامش 

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

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

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق بلاق  رد  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  یوضر  ناسارخ  ناتسا  حطس  رد  یرون  ربیف  یاهریسم  یراکرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001600 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف روتکاف  تخادرپ.دامن  لصاح  سامت  یرادا  تقو  رد  هرامش 05136098888  اب  درف  یمارکا  یاقآ  طوبرم  سانشراک  اب  رتشیب  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیروآ لمع  هب  دیدزاب  امازلا  راک  ماجنا  یگنوگچ  لحم و  زا  تمیق  هیارا  زا  لبق.دشاب  یم  ریذپ  ناکما  یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  هیارا  تروص  رد 

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

36098888-051  ، 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

تسویپ تسویپ   PDFPDF  لیاف لیاف تامدخ   تامدخ حرش   حرش طیارش   طیارش قبط   قبط -- FG-200FFG-200F تیگ   تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 4848

دادرارق دادرارق بلاق   بلاق ردرد   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط یوضر   یوضر ناسارخ   ناسارخ ناتسا   ناتسا حطس   حطس ردرد   یرون   یرون ربیف   ربیف یاهریسم   یاهریسم یراکرپ   یراکرپ ناونع : : ناونع 4949
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5938344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ینابیتشپ  تیلباق  اب   IRD-REMUX هارمه هب  راتخاس 1+1  اب  DVB-T/T2 تاو لاتیجید 50  هدنتسرف  لماک  کار  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ایوپ گنیدک 

1101093733000297 زاین :  هرامش 
روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

امرس ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   ARCTIC یتراجت مان   TS38-AR20 لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

یمازلا روتکاف  شیپ   22166094 ینف :  دحاو  یراط 22166313  / یلام :  رومام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب  هدنشورف /  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تامدخ و  یتناراگ و 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید هدنتسرف   هدنتسرف لماک   لماک کار   کار هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 106 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/59kb4tq2dqpbz?user=37505&ntc=5938344
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5938344?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاریش یکشزپ  هدکشناد   :: 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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ ددع پات 2  بل  ددع /  کی  لیابوم  ددع / سوم 30  ددع /  دروبیک 20  ددع / روتینام 5  ددع / متسیس 4  هباشمدک / ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ ددع کی  یرون  ملق  / ددع ود   LCD یارب چنیا  تکارب 65 

1101090129000069 زاین :  هرامش 
زاریش یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

چنیا تکارب 65  ددع / پات 2  بل  ددع /  کی  لیابوم  ددع / سوم 30  ددع /  دروبیک 20  ددع / روتینام 5  ددع / متسیس 4  هباشمدک / ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم یعطق  لاسرا  زا  لبق  ییاهن  دادعت.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  ههام / ود  تخادرپ  / دشابیم تسویپ  هب  تاعالطا  ددع / کی  یرون  ملق  / ددع ود   LCD یارب

7134845794 یتسپ :  دک  زاریش ،  یکشزپ  هدکشناد  یرادناتسا /  بنج  دنز /  راولب  زاریش /  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32084013-071  ، 2301274-713 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2301274-713 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5938443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هسلج نلاس  ود  یتوص  تازیهجت  ارجا  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001354000117 زاین :  هرامش 

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

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3139945397 یتسپ :  دک   ، 66 کالپ مجنپ - رسای  نابایخ  ماما -  راگدای  راولب  - ینیمخ ماما  نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34645822-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34645819-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکارب تکارب پات /  /  پات بلبل   لیابوم   / / لیابوم سوم   / / سوم دروبیک   / / دروبیک روتینام   / / روتینام ناونع : : ناونع 5151

هسلج هسلج نلاس   نلاس ودود   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت ارجا   ارجا وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 5252

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

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5938793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکناک 64 درادناتسا -  راد  لیوف  ییاوه  جوز  لباک 30  لاعف -  تروپ  اب 64  یرون  ربیف  یرهش  طخ  یا  هرامش  طوطخ 250  لاقتنا  هاگتسد  نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم نف  تروپ و  لوژام 8  رواپ  اب  هارمه  تینوی  گر 7  یتروپ -   amp

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201003912000672 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  تاصخشم  قبط  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
اسف سراف ،  لیوحت :  لحم 

تخادرپ 20 ددرگ -  تسویپ  هدش  هتستاوخ  تاصخشم  قباطم  روتکاف  زیر  تروص  - اسف یکشزپ  مولع  هاگشناد  لیوحت  لحم  تسویپ - تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 09177319786 هرامش  سنج -  روتکاف و  لصا  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53356303-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگشناد5937337 فلتخم  یاهدحاو  هکبش  یرازفا و  تخس  یرازفا ، مرن  ینابیتشپ  هحفص 11)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اههاگدورف5938377 یا  هنایار  تازیهجت  هکبش و  یرادهگنو  سیورس  ، هحفص 11)ینابیتشپدادرارق یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راد راد لیوف   لیوف ییاوه   ییاوه جوز   جوز   3030 لباک   لباک لاعف -  -  لاعف تروپ   تروپ اباب  6464   یرون   یرون ربیف   ربیف یرهش   یرهش طخطخ   یایا   هرامش   هرامش   250250 طوطخ   طوطخ لاقتنا   لاقتنا هاگتسد   هاگتسد نیمات - : - : نیمات ناونع : : ناونع
هطوبرم هطوبرم نفنف   وو   تروپ   تروپ   88 لوژام   لوژام رواپ   رواپ اباب   هارمه   هارمه تینوی   تینوی گرگر  77   یتروپ -  -  یتروپ   ampamp  6464  روتکناک روتکناک درادناتسا -  -  درادناتسا

5353
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یبناج  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبود  ملق  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001037 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم یبناج   یبناج تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبود   نیبود ملق   ملق 44 ناونع : : ناونع 5454

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون 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

5937341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** زاین دروم  تازیهجت  تسیل  تسویپ  رد  یتراظن +  نیبرود  ددع  ناوخ و 9  کالپ  نیبرود  ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  یمازلا  داتس  رد  یراذگراب  اهب و  مالعتسا  گرب  ندومن  رپ 

1101096498000001 زاین :  هرامش 
روباشین ناتسرهش  یزکرم  شخب  دابارهم   / کرهمداش یرایهد  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
ددع  1 دادعت : 

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

* زاین دروم  تازیهجت  تسیل  تسویپ  یتراظن +  نیبرود  ددع  ناوخ و 9  کالپ  نیبرود  ددع   2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* یمازلا داتس  رد  یراذگراب  اهب و  مالعتسا  گرب  ندومن  رپ 

هژورپ نیا  صوصخ  رد  یراک  هموزر  یمازلا *)  لحم  زا  دیدزاب   * ) اجان هیدات   * بسک هناورپ  * یمازلا اه  هاگتسد  یتناراگ  هئارا 

9335159335 یتسپ :  دک  کرهمداش ،  یرایهد  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

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود ددع   ددع   99 وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 106 ھحفص 43 
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دزی 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 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحطس یاه  بآ  تیاده  یسرجوین  ددع  دیرخ 530  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005120000035 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.327 دک  220x45x80 cm زیاس ینلیتا  یلپ  سنج  یکیفارت  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 530 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917698639 یتسپ :  دک  یدازآ ،  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

07252010-035  ، 37252010-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37252166-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5937936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کهوک ناوارس -  روحم  رتمولیک 100  هدودحم  زیخ  هثداح  هطقن  تلافسآ  یزاس و  نمیا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000487 زاین :  هرامش 

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

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

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

یردوکن یاقا   05431166380 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحطس یحطس یاه   یاه بآبآ   تیاده   تیاده یسرجوین   یسرجوین ددع   ددع   530530 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

کهوک کهوک ناوارس -  -  ناوارس روحم   روحم   100100 رتمولیک   رتمولیک هدودحم   هدودحم زیخ   زیخ هثداح   هثداح هطقن   هطقن تلافسآ   تلافسآ وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا تایلمع   تایلمع 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 106 ھحفص 44 
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رهش نیرز  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  یناراب و  ولبات  روتکژورپ و  اب  هاگتسد  ود  یرتم  هیاپ 18  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093283000053 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  نیرز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس لیفورپ  رایهم  لیفورپ  هلول و  یتعنص  یدیلوت و  ینابایخ  دربراک  یرتم  عافترا   ST37 دالوف یهجو  ییانشور 8  هیاپ  الاک :  مان 

رتم 18 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف تقد  مالعتسا  گرب  همیمض  ینف  تاصخشم  هب  امتح.دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  نریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8471837114 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235060-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235434-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 09125739144 تاصخشم  قباطم  یکناویا  یتعنص  کرهش  رد  یگدننار  مئالع  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001048000137 زاین :  هرامش 

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

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ 09125739144 تاصخشم  قباطم  یکناویا  یتعنص  کرهش  رد  یگدننار  مئالع  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   یناراب   یناراب ولبات   ولبات وو   روتکژورپ   روتکژورپ اباب   هاگتسد   هاگتسد ودود   یرتم   یرتم   1818 هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش ردرد   یگدننار   یگدننار مئالع   مئالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5959

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5938095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره یعامتجا  نیمات  نامتخاس  هطوحم  تلافسآ  لودج  یزیمآ  گنرو  یناریا  کی  هجرد  یلودج  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004557000036 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 1135 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سابعردنبرهش حطس  ناراکنامیپ  صتخم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916993817 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  نادیم  هب  هدیسرن  ماما -  نابایخ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33676437-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33676432-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامتخاس نامتخاس هطوحم   هطوحم تلافسآ   تلافسآ لودج   لودج یزیمآ   یزیمآ گنرو   گنرو یناریا   یناریا کیکی   هجرد   هجرد یلودج   یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغلامش هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناملآ  Deutschtec تکرش  holux x4 لدم زا  کیتاموتا  یاهبرد  نهآ : - هار  هاگتسیا  یوکس  هب  جورخ  یدورو و  یاهبرد  متسیس  حالصا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و

 ( یروتکاف تروص  هب   ) یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ناتسکات  نهآ  هار  هاگتسیا  یوکس  هب  جورخو  دورو  یاهبرد  متسیس  حالصا  هژورپ  -- 1 تهج :  اهب  مالعتسا 
1101001531000039 زاین :  هرامش 
برغلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ناجنز ناجنز ،  لیوحت :  لحم 

 ( یروتکاف تروص  هب   ) یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ناتسکات  نهآ  هار  هاگتسیا  یوکس  هب  جورخو  دورو  یاهبرد  متسیس  حالصا  هژورپ  -- 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگرابو  لیمکت  امتح  تمیق  داهنشیپ  لودجو  دشابیم  یراک  هتفه  کی  راک  ماجنا  تدم  -2

دیریگب سامت  یدوسن  سدنهم  هرامش 09102039742  اب  -3

4516913791 یتسپ :  دک  برغلامش ،  هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا  یبونج -  یدعس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33112394-024  ، 33327071-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322375-024 :: 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

تکرش تکرش   holux x4holux x4 لدم   لدم زازا   کیتاموتا   کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد نهآ : : - - نهآ هار   هار هاگتسیا   هاگتسیا یوکس   یوکس هبهب   جورخ   جورخ وو   یدورو   یدورو یاهبرد   یاهبرد متسیس   متسیس حالصا   حالصا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ...  ... وو ناملآ   ناملآ   DeutschtecDeutschtec
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ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تانبرک یلپ  سنج  یقرب  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000086 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
این ینارهت  مثیم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   S4 لدم یعبرم  رتم  زیاس  تانبرک  یلپ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات لوبق  ای  در  رد  کناب  .دشاب  یم  تامازلا  زا  تسویپ  مرف  دنب 1 و 3  لیمکت   . یتسویپ یاه  مرف  تاصخشم  قبط  تانبرک  یلپ  سنج  یقرب  هرکرک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناوضر سدنهم  رتشیب 01731578436  تاعالطا  تهج  دشاب .  یم  راتخم  هدننک 

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: 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

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ سنج   سنج یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 6262
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش یبناج  مزاول  اب  مونیمولآ ) هتسوپ  ،) تناس یوزاب 80 لوط  اب  لدم 700 و 800  دروفناک  کیتاموتا  نکزاب  برد  ییوزاب  هعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تومیر یمشچ و  لرتنک  یساش ، دیلک ،

1101091645002421 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیپورتکلا هدننک  هضرع  عجرم   JACK LOCK یتراجت مان   5x5 cm زیاس کیتاموتا  نکزاب  برد  کج  یوزاب  هعطق  لفق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

یضاقتم دحاو  طسوت  ینف  تاصخشم  دأت  هب  طونم  الاک  لاسرا  دامن ؛ همیمض  روتکاف  شیپ  تسالاک ، دأت  تفایرد و  زا  دعب  هام  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

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

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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

لماش لماش یبناج   یبناج مزاول   مزاول اباب   مونیمولآ ) ) مونیمولآ هتسوپ   هتسوپ ،)،) تناس تناس 8080 یوزاب   یوزاب لوط   لوط اباب     800800 وو     700700 لدم   لدم دروفناک   دروفناک کیتاموتا   کیتاموتا نکزاب   نکزاب برد   برد ییوزاب   ییوزاب هعطق   هعطق ناونع : : ناونع
تومیر تومیر وو   یمشچ   یمشچ لرتنک   لرتنک یساش ، ، یساش دیلک ، ، دیلک
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نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز یادهش  هاگدورف  تهج  ینیمز  ینفد  دنبهار  هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003860000027 زاین :  هرامش 
نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RB 300-600 لدم یکیلوردیه  کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 
متسیس زیرآ  یسدنهم  هدننک 

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

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

ینف تاصخشم  قبط  نادهاز  یادهش  هاگدورف  تهج  بصن  مزاول و  هارمه  هب  ینیمز  ینفد  دنبهار  هاگتسدکیدیرخ  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 05431738016 نفلت  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  مزاول  بصن و  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  ، تسویپ

9815959376 یتسپ :  دک  نادهاز ،  هاگدورف  یرهطم -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33213730-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33213730-054 :: 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

نادهاز نادهاز یادهش   یادهش هاگدورف   هاگدورف تهج   تهج ینیمز   ینیمز ینفد   ینفد دنبهار   دنبهار هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا لبق  ات  هدش  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  ددرت ...  لرتنک  دیرخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا 

1101001017000544 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   UNION COMMIUNITY هدنزاس عجرم   ac2100H لدم ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دات تهج  هنومن  لاسرا  دشاب /  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ییاج  هباج  لاسرا و  هنیزه  دشاب /  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 75358223 تسیمازلا / 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

مامتا مامتا زازا   لبق   لبق اتات   هدش   هدش تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا وو   لیمکت   لیمکت هدش ،  ،  هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ددرت ...  ...  ددرت لرتنک   لرتنک دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا خساپ   خساپ لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم
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سراف ناتسا  یتسیزهب   :: 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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق داهنشیپ  گرب  رد  دوجوم  تاصخشم  اب  قباطم  کیناکمورتکلا  ییوزاب  کج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000150000330 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

یرس  2 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک لیمکت  ار  تمیق  داهنشیپ  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لقنو ،  لمح  هنیزه 

.دامرف لصاح  سامت  یمودخم  یاقآ  هارمه 09173096634  هرامش  اب  ارجا  لحم  زا  دیزاب  یگنهامه و  تهج 

7174667566 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  زابرس ، راولب  یادتبا  درباوه ، هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38303001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381677-071 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یرافح  یلم  تکرش  تیروکس  هشیش  یا و  هشش  کیتاموتا  ، یقرب هرکرک  یاه  برد  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006148 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144828-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیناکمورتکلا کیناکمورتکلا ییوزاب   ییوزاب کجکج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

تیروکس تیروکس هشیش   هشیش وو   یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا ،، یقرب یقرب هرکرک   هرکرک یاه   یاه برد   برد یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوزاب کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000415 زاین :  هرامش 

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

تالآرازبا الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/08/24 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییوزاب ییوزاب کجکج   ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.3( ددع 4) سیسکا نیبرود  بابح  . 2( هاگتسد 3) تاقلعتمریاسو POE هیاپ اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  . 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هدش همیمض  تاصخشم  قبط  ) ددعود (60 تاو )POE

1101003273000240 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   MAISA-V20 لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
سراپ دنمشوه  کاریژآ 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ یلخاد 287 تالاوس 024-33772027  هب  ییوگخساپ  تهج  سانشراک  سامت  هرامش  ، دشاب یم  تسویپرد  تاصخشم  هیلک  مالساب ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحم سدنهم 

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..33(( ددع ددع 44)) سیسکا سیسکا نیبرود   نیبرود بابح   بابح . . 22 (( هاگتسد هاگتسد 33)) تاقلعتمریاسو تاقلعتمریاسو POEPOE  هیاپ هیاپ اباب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود . . 11 ناونع : : ناونع
(( هدش هدش همیمض   همیمض تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط )) ددعود ددعود (( 6060 تاو تاو )) POEPOE

6969
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نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5937235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  قباطم  ( ددع 1) شفنب تیابارت  دراه 6 ( ددع 7) نیبرود ( ددع 1) هدننک طبظ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003439000016 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تکرش اب  تیولوا  - دشاب ناتسا  لک  تسارح  هرادا  هدیئات  یاراد  هدننک  نیمات  - هدننک نیمات  هدهع  رب  لک  هرادا  لحم  ات  لاسرا  هنیزه  - دنرز ناتسرهش  لحم  رد  بصن  - 

.دشاب یم  یناتسا  یموب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- سانجا یتناراگ  تدم  یط  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لماک  ینابیتشپ  - دنشاب هلاس  ربتعم 2  یتناراگ  یاراد  سانجا  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- هدنرب هدننک  نیمات  طسوت  ناتسرهش  لحم  رد  بصن 

7618717313 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  ملعم  لپ  افش و  هارراهچ  لصاف  دح  یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32132928-034  ، 32133326-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32133928-034 :: 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

تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا قباطم   قباطم (( ددع ددع 11 )) شفنب شفنب تیابارت   تیابارت 66 دراه   دراه (( ددع ددع 77)) نیبرود نیبرود (( ددع ددع 11 )) هدننک هدننک طبظ   طبظ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا هقطنم  بعش  تیریدم  هپس -  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5937247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوریب طیحم  هتسبرادم  نیبرود  زاس و  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004658000008 زاین :  هرامش 

زربلا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
بصن 8 تیلباق  الاب و  لسکیپاگم  اب  هتسبرادم  یاه  نیبرود  لاصتا  تهج   320mb bitrate تیفرظاب گنوسماس  دنرب  لاناک  زاس 64  هریخذ  هاگتسد  کی  - 1 - 

تیابارت دراه 10  ددع 
لسکیپاگم ریوصت 4  تیفیک  تباث و  زنل  گنوسماس  دنرب  ینوریب  طیحم  هتسبرادم  نیبرود  ددع  تفه  - 2

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  8 دادعت : 

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

09159698328 هنیدوپ : یاقآ  اب  سامت  رتشیب ، تالاوس  یگنهامه و  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3158843184 یتسپ :  دک  یلامش ،  هدکشناد  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32743999-026  ، 32407469-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32219547-026 :: 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

قفاب 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا قاروا  تاصخشم  قبط  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005240000066 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  قفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
بصن یلداع  قاحسا  هدننک  هضرع  عجرم   RBDS4848 لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامن یراذگرابو  لیمکت  ار  مالعتسا  قاروا  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8971956777 یتسپ :  دک  عماج ،  دجسم  نابایخ  قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32420235-035  ، 32420200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32423041-035 :: 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

ینوریب ینوریب طیحم   طیحم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7171

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یتشهب  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا زاین  دروم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090625000163 زاین :  هرامش 

مق یتشهبدیهشینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیما عماج  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MC ELECTRONICS یتراجت مان   ZVC لدم هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب و  یم  ههام  تخادرپ 4  دهعت  دوش و  یراذگ  تمیق  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

3719964797 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  ناگدازآ -  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36122880-025  ، 36122000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36122855-025 :: 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

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  کناب  یتراظن  یتظافح و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004464000013 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، ناتسا بعش  تیریدم  نامتخاس  نواعت  هعسوت  کناب  عماج - دجسم  بنج  یدازآ -  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9813673111 یتسپ :  دک 

33228778-054  ، 33262298-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33228678-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7373

یتراظن یتراظن وو   یتظافح   یتظافح تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7474
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دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5937805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ...و  ماد  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هداد  تمیق  دک  ناریا  رد  تسیل  لک  غلبم 

.دوش لاسرا  تسویپ  هب  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  امتح 
1101091839000101 زاین :  هرامش 

دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   DC-700 لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ...و  ماد  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد  تمیق  دک  ناریا  رد  تسیل  لک  غلبم 

دوش  لاسرا  تسویپ  هب  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  امتح 
یرادا لاور  یط  زا  سپ  یدقن  تخادرپ 

هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه 
راکرپ 09157401399 سدنهم  اب  سامت  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

9717853111 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  اهلگ  کرهش  یوربور  یرافغ  ...ا  تیآ  دنجریب خ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31626050-056  ، 31626000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31626363-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماد ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7575
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ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماسرد تسویپ  کرادم  قبط  تاصخشمابرورس  قاتا  شیاپ  متسیس  بصنو  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004557000035 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگزمره ناتسا  حطس  یاهتکرش  صتخمدشابیم  ناوال  هریزجو  یسوموبا  هبعشردارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916993817 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  نادیم  هب  هدیسرن  ماما -  نابایخ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33676437-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33676432-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس بصنو   بصنو یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکاب مک  اب  هتسب  رادم  ماد  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000230 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 : 
1401/09/21 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 : 

1401/09/21 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  ینف  دحاو  یزعا  یاقآ  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

سکاب سکاب مکمک   اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم ماد   ماد نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دابآزوریف یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  کرادم  تسیل  هب  هجوت  اب  ناوخ  کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096918000001 زاین :  هرامش 

دابارظن ناتسرهش  نامکنت  شخب  دابازوریف  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
لیباک نودیرف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SC3130 لدم یتراظن  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد  10 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

دابآ رظن  زربلا ،  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  هنیزه  تسویپ .  کرادم  تسیل  هب  هجوت  اب  ناوخ  کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3133995774 یتسپ :  دک  دابآزوریف ،  یرایهد  دابآرظن - ناتسرهش  - زربلا ناتسا  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45454015-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45454015-026 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5937249 حرش  قباطم  یبناج  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبود  ملق  هحفص 41)4 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتراظن5937341 نیبرود  ددع  ناوخ و 9  کالپ  نیبرود  ددع  هحفص 41)دیرخ 2  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دناب5938601 ییانشور  گنیروتینام  لرتنک و  متسیس  همانرب  لیمکت  هحفص 19)حالصا و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم تسیل   تسیل هبهب   هجوت   هجوت اباب   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد5937899 کناب 52  هعبات  نکاما  بعش و  قیرح  مالعا  متسیس  صقن  عفر  یرادهگن و  ، سیورس
هبوصنم

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاهالاک5937922 یاهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  تاعطق و  نیمات 
اکن یولیس  لباب و  رانکنودیرف ،  یساسا 

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاه5937977 هدروآرف  شخپ  تکرش  داتس  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تاریمعتو  تست  ماجنا 
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن 

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاقیقحت5938335 زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  ریمعت  هحفص 25)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا را  ما  رد  هدافتسا  تهج  هژیو  یرتم  لباک 7  یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ecg دیل لباک 6  یروسسکا  یاراد 

temp بارپ ددع  کی 
nibp فاک ددع  کی 

spo2 نشنتسکا بارپ  ددع  کی 
1101093780000159 زاین :  هرامش 

لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Jam S3 لدم یکشزپ  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

تداعس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: 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

یکشزپ5937572 رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هحفص 63)هاگتسد  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یتراظن5937341 نیبرود  ددع  ناوخ و 9  کالپ  نیبرود  ددع  هحفص 41)دیرخ 2  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5938375 کرادم  تسیل  هب  هجوت  اب  ناوخ  کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  هحفص 53)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یکشزپ یکشزپ رامیب   رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7979

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  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تالیش  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 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

5937599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اعومجم.هطوبرم یاهرازفا  مرن  هب  طلسم  تسیپیات  ، ینامزاس تازیهجت  لاوما  زا  تظافح  تاررقم و  مظن و   ، ددرت لرتنک  ، نابهگن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رفن دادعت 6 هب 

1101003054000129 زاین :  هرامش 
ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

دیرگ 1  اب  اجان  ماظتنا  زکرم  رظن  تحت  اجارف و  زا  یمسر  زوجم  یاراد  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکرش هقباس  -2

هطوبرم یاهرازفا  مرن  هب  طلسم  تسیپیات  رفن  دنشاب 2 یتفیش 24،48  نابهگن  رفن  راهچ  - 3
.ددرگ جرد  هناماس  رد  ذیاب  یتمیق  زیلانآ  -4

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کالپ و5937382 ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ 
یاهروحم رد  ینارمع  ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ 

رهش زا  جورخ 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

طلسم5937599 تسیپیات  ، ینامزاس تازیهجت  لاوما  زا  تظافح  تاررقم و  مظن و   ، ددرت لرتنک  ، نابهگن
رفن دادعت 6 هب  اعومجم.هطوبرم  یاهرازفا  مرن  هب 

هحفص 11) ددرت  ( ددرت

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

سیون5938437 شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  ددرت ...  لرتنک  دیرخ  دادرارق 
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا  زا  لبق  ات  هدش  تسویپ  دادرارق 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 46) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اعومجم.هطوبرم اعومجم.هطوبرم یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن هبهب   طلسم   طلسم تسیپیات   تسیپیات ،، ینامزاس ینامزاس تازیهجت   تازیهجت لاوما   لاوما زازا   تظافح   تظافح وو   تاررقم   تاررقم وو   مظن   مظن  ، ، ددرت ددرت لرتنک   لرتنک ،، نابهگن نابهگن ناونع : : ناونع
رفن رفن 66 دادعت   دادعت هبهب  
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح دض  یرارطضا  جورخ  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000655 زاین :  هرامش 

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

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

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

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

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

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

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

گنیزود5937415 موف  هحفص 25)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسیل5937475 دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  قیرح  . نالعا  متسیس  یشکلباک  یزادنا و  هار  ریمعت و 
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد 

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5937686 دض  یرارطضا  جورخ  هحفص 8)برد  قیرح  ( قیرح

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

هاگتسد5937899 کناب 52  هعبات  نکاما  بعش و  قیرح  مالعا  متسیس  صقن  عفر  یرادهگن و  ، سیورس
هبوصنم

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاهالاک5937922 یاهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  تاعطق و  نیمات 
اکن یولیس  لباب و  رانکنودیرف ،  یساسا 

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاه5937977 هدروآرف  شخپ  تکرش  داتس  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تاریمعتو  تست  ماجنا 
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن 

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح دضدض   یرارطضا   یرارطضا جورخ   جورخ برد   برد ناونع : : ناونع 8181
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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

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

قیرح5938206 ءافطا  متسیس  هب  نارهت  هاگتسیا  هناخنگاو  زیهجت  تایلمع  هحفص 25)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاقیقحت5938335 زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  ریمعت  هحفص 25)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نکاما و5938612 کیتاموتا  یتسد و  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  تامدخ  دیرخ 
تاسیسات

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GAS TEC نپاژ  P/N 4M اهزاگرد  H2S روتکتد بویت  و  یددع - هد  هتسب  دادعت 40   P/N 4HH اهزاگرد  H2S روتکتد بویت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  ددع - هد  هتسب  دادعت 10 

1101092447000954 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دامتعا ایرآ  رهم  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   GASTEC هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 10   4LL لدم دیفلوس  نژوردیه  روتکتد  بویت  الاک :  مان 
بونج

هتسب 50 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتسب دادعت 10   GAS TEC نپاژ  P/N 4M اهزاگرد  H2S روتکتد بویت  و  یددع - هد  هتسب  دادعت 40   P/N 4HH اهزاگرد  H2S روتکتد بویت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  هدنشورف  هنیزه  اب  هاکشیالاپرد  لیوحت  دشاب -  هتشاد  فرصم  خیرات  لاسود  لقادح  لیوحت  نامز  الاک  ددع - هد 

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

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفلوس دیفلوس نژوردیه   نژوردیه روتکتد   روتکتد بویت   بویت ناونع : : ناونع 8282
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 4 یدقن 3  ریغ  .GCMS هاگتسد هب  طوبرم   c5975 لدم یمرج  روتکتد   turbomolecular pump ریمعت یبای و  بیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* هدنشورف هدهع  هب  همیب  باسحاصافم  * ههام

1101060040000335 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

باسحاصافم * ههام یلا 4  یدقن 3  ریغ  .GCMS هاگتسد هب  طوبرم   c5975 لدم یمرج  روتکتد   turbomolecular pump ریمعت یبای و  بیع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* هدنشورف هدهع  هب  همیب 

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

32122163-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دیفلوس5937750 نژوردیه  روتکتد  هحفص 66)بویت  روتکتد  ( روتکتد

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

هب5938119 طوبرم   c5975 لدم یمرج  روتکتد   turbomolecular pump ریمعت یبای و  بیع 
GCMS هاگتسد

هحفص 66) روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاهبرد5937941 نهآ : - هار  هاگتسیا  یوکس  هب  جورخ  یدورو و  یاهبرد  متسیس  حالصا  یراذگاو 
 ... ناملآ و  Deutschtec تکرش  holux x4 لدم زا  کیتاموتا 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 46) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

GCMSGCMS هاگتسد   هاگتسد هبهب   طوبرم   طوبرم   c5975c5975 لدم   لدم یمرج   یمرج روتکتد   روتکتد   turbomolecular pumpturbomolecular pump  ریمعت ریمعت وو   یبای   یبای بیع   بیع ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5937503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  تاقلعتم  هارمه  هبنناک  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000829 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نناک  IXUS80 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 39 دادعت : 

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

هدنشورف هدهعرب  لمح   --- هزور تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا تسویپ  تسیل  طیارشو  ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  کی  دادعت  ارمک  سودنوفو  مشچ  یفارگ  ویژنآ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد تنامض  درادناتسا 

1101091936000524 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

سراپ بط  یبن  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KANGHUARUIMING یتراجت مان   APS-BER لدم یکشزپ  مشچ  سودنوف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

نیمات اب  عمتجم  یکشزپ  تازیهجت  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدورفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  دشاب  یم  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  سامت  نفلتو  یتخادرپ  تسا  هدننک 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبنناک   هبنناک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8484

هاگتسد هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت ارمک   ارمک سودنوفو   سودنوفو مشچ   مشچ یفارگ   یفارگ ویژنآ   ویژنآ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود5937211 بابح  . 2( هاگتسد 3) تاقلعتمریاسو POE هیاپ اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  . 1
( هدش همیمض  تاصخشم  قبط  ) ددعود (60 تاو )POE . 3( ددع 4) سیسکا

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا5937235 قباطم  ( ددع 1) شفنب تیابارت  دراه 6 ( ددع 7) نیبرود ( ددع 1) هدننک طبظ  هاگتسد 
تسویپ

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینوریب5937247 طیحم  هتسبرادم  نیبرود  زاس و  هریخذ  هحفص 53)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5937249 حرش  قباطم  یبناج  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبود  ملق  هحفص 41)4 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتراظن5937341 نیبرود  ددع  ناوخ و 9  کالپ  نیبرود  ددع  هحفص 41)دیرخ 2  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لاتیجید5937455 هتسب  رادم  هحفص 53)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5937503 تساوخرد  تاقلعتم  هارمه  هبنناک  هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب5937571 رادم  هحفص 53)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ماد5937805 هحفص 53)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسد5937826 کی  دادعت  ارمک  سودنوفو  مشچ  یفارگ  ویژنآ  هحفص 11)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

سکاب5938190 مک  اب  هتسب  رادم  ماد  نیبرود  هحفص 53)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5938375 کرادم  تسیل  هب  هجوت  اب  ناوخ  کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  هحفص 53)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   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  روتکژورپ و  اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095619000007 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   MS527 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7919619617 یتسپ :  دک  درادناتسا ،  هرادا  یور  هب  ور  بلاط  یبا  نبا  یلع  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33665279-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662201-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5937255 تسیل  قبط  تاقلعتم  روتکژورپ و  هحفص 70)اتید  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   روتکژورپ   روتکژورپ اتید   اتید ناونع : : ناونع 8686

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   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5937274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  یاههاگتسیا  زکارم و  تهج  بآ  عبنم  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001613 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نزخم نامداش  هدننک  هضرع  عجرم  نامداش   Lit 5000 تیفرظ ینلیتا  یلپ  سنج  یدومع  هیال  هس  بآ  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09179353911 رظان : سامت  هرامش 

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

36294933-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف سراف ناتسا   ناتسا یاههاگتسیا   یاههاگتسیا وو   زکارم   زکارم تهج   تهج بآبآ   عبنم   عبنم لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8787
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س)  ) ارهزلا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

san storage تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000084 زاین :  هرامش 

ارهزلا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کدف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   SAN STORAGE HP MSA 2040 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

نیگنر زبس  هنایار 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

دوش همیمض  یتسویپ  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  امتح 

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

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

88035187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

san storagesan storage ناونع : : ناونع 8888
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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 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  یتسویپ (  لیاف  قبط  زاس  هریخذ  هاگتسد  رلرتنک  داب و  یج  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000101 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA20242 لدم رورس  دراه  دربراک  تاعالطا  زاس  هریخذ  رلرتنک  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 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

رورس رورس دراه   دراه دربراک   دربراک تاعالطا   تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ رلرتنک   رلرتنک هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 8989
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراکنامیس یزاس و  فک  زینرق -  هارمه  هب  دوش  هدافتسا  بآ  دض  فانک  مامح  سیورس و  یارب  فانک ،) ناریا  فانک   ) یلخاد راوید  یارجا  یراذگاو - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و هناخزپشآ  - اه و  سیورس  فک  ماگوزیا  یارجا  نویسالوزیا  - تهج  هناخزپشآ  یتشادهب و  سیورس 

هدهعرب لمح  هنیزه.دشاب  یم  امرفراک  هدهعرب  دیرخ.دوش  یراذگ  تمیق  ارجا  طقف  تسویپ  تسیل  قبط.دشاب  یم  هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا 
.دشاب یمراکنامیپ 

1101091319000112 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم  150 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

ینف سانشراک  یفیرش  یاقآاب  دیدزاب  تهج.ددرگ  یراذگراب  ارجا  تمیق  دیاب  طقف.دیآ  لمعب  دیدزاب  امتح  یراذگ  تمیقزا  لبق  هکنیا  هجوت  لباق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیآ لمعب  یگنهامه  09127601419

1813766413 یتسپ :  دک  کی  ، هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فکفک زینرق -  -  زینرق هارمه   هارمه هبهب   دوش   دوش هدافتسا   هدافتسا بآبآ   دضدض   فانک   فانک مامح   مامح وو   سیورس   سیورس یارب   یارب فانک ،) ،) فانک ناریا   ناریا فانک   فانک  ) ) یلخاد یلخاد راوید   راوید یارجا   یارجا یراذگاو - : - : یراذگاو ناونع : : ناونع
 ....  .... وو هناخزپشآ   - - هناخزپشآ وو   اهاه   سیورس   سیورس فکفک   ماگوزیا   ماگوزیا یارجا   یارجا نویسالوزیا   - - نویسالوزیا تهج   تهج هناخزپشآ   هناخزپشآ وو   یتشادهب   یتشادهب سیورس   سیورس یراکنامیس   یراکنامیس وو   یزاس   یزاس

9090
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور تخادرپ.ددرگیم 75  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  عبنم  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000419 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایشرپ نیزو  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایشرپ  نیزو  هدنزاس  عجرم   Lit 40000 تیفرظ یدالوف  سنج  عیام  تخوس  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نازاس نیون  ریبدت   VT-4000 ینف هرامش   lit 4000 نلیتا یلپ  مئاق  نزخم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
دیشفآ ریذپ  دیدجت  یاه  یژرنا  هدننک  هضرع  عجرم   KLITE یتراجت مان   Lit 240 تیفرظ نکمرگبآ  دربراک  یدیشروخ  هدش  قیاع  هرادجود  بآ  نزخم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینوریب5937247 طیحم  هتسبرادم  نیبرود  زاس و  هریخذ  هحفص 53)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سراف5937274 ناتسا  یاههاگتسیا  زکارم و  تهج  بآ  عبنم  لیوحت  هحفص 70)هیهت و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5938182san storage(70 هحفص زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس5938778 دراه  دربراک  تاعالطا  زاس  هریخذ  رلرتنک  هحفص 70)هظفحم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

بآ5938780 دض  فانک  مامح  سیورس و  یارب  فانک ،) ناریا  فانک   ) یلخاد راوید  یارجا  یراذگاو - :
هناخزپشآ یتشادهب و  سیورس  یراکنامیس  یزاس و  فک  زینرق -  هارمه  هب  دوش  هدافتسا 

 .... و هناخزپشآ  - اه و  سیورس  فک  ماگوزیا  یارجا  نویسالوزیا  - تهج 

هحفص 70) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

یدیشروخ یدیشروخ هدش   هدش قیاع   قیاع هرادجود   هرادجود بآبآ   نزخم   نزخم  -  - litlit   40004000 نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ مئاق   مئاق نزخم   نزخم یدالوف -  -  یدالوف سنج   سنج عیام   عیام تخوس   تخوس یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ نزخم   نزخم ناونع : : ناونع
نکمرگبآ نکمرگبآ دربراک   دربراک

9191
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نزخم5938817  - lit 4000 نلیتا یلپ  مئاق  نزخم  یدالوف -  سنج  عیام  تخوس  یزاس  هریخذ  نزخم 
نکمرگبآ دربراک  یدیشروخ  هدش  قیاع  هرادجود  بآ 

هحفص 70) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یحطس5937342 یاه  بآ  تیاده  یسرجوین  ددع  هحفص 41)دیرخ 530  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نادهاز5938305 یادهش  هاگدورف  تهج  ینیمز  ینفد  دنبهار  هاگتسدکی  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 46) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نادهاز5938305 یادهش  هاگدورف  تهج  ینیمز  ینفد  دنبهار  هاگتسدکی  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 46) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح 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 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

5938047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  سراف  سناژروا  تهج  تاعالطا  یروانف  مالقا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000232 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  سراف  سناژروا  تهج  تاعالطا  یروانف  مالقا  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 9292
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نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دشاب یمن  لمع  کالم  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  تایئزج  قبط  G9 رورس زاین  دروم  تازیهجت  رورس G10 و  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 09124316619 هرامش 

1101001048000136 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  دشاب - یمن  لمع  کالم  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  تایئزج  قبط  G9 رورس زاین  دروم  تازیهجت  رورس G10 و  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09124316619 هرامش   - دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  دولپآ  امرفراک -  لحم  رد  لبمسا  کپ و  تروصب  لانیجروا و  تازیهجت  یدقن - 

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

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  لاوحا  تبث  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 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

5938120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP ProLiant DL580 G10 یتسویپ تاصخشم  اب  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003684000008 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL580 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HP ProLiant DL580 G10 یتسویپ تاصخشم  اب  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813413 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  یلم -  کناب  یوربور  تثعب - یرادا  کرهش  لیبدرا - لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33744400-045  ، 33744008-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33744007-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G9G9  رورس رورس زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو     G10G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

HP ProLiant DL580 G10HP ProLiant DL580 G10 یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس ناونع : : ناونع 9494

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

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

زا 106 ھحفص 77 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9dvcd9jvnwz5e?user=37505&ntc=5938050
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5938050?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jjxv9yvmtnlnx?user=37505&ntc=5938120
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5938120?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص 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 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2960x24port TDL&2xsfp+10G*5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SSD1TB External Samsung or ADATA*4

Samsung EVO or ADATA 1TB internal*34
Aten USB extender*1

1101001554000294 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یدواد نوتاخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MAXDATA یتراجت مان  لدم 3020   GB 250 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-507127-B21 لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

رتسگ منبش  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SEAGATE یتراجت مان   SATA 1TB لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
سای

ددع 34 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناویات هدنزاس  روشک  هنایار  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   Ce-775 لدم  Extender USB عون  KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  TB 1/2 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

اسرب
ددع 52 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   GE 60 Apache/16GB+SSD/128 SSD+1TB لدم  note book هارمه هنایار  الاک :  مان 

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

داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   24TCL+2960 لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

Samsung EVO or ADATA su serri 250GB *20 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
HDD SFF 300GB 15K*4

 HDD SFF 1.2TB 10K for G9&G10*52
دشاب لانیجروا  هلاسکی و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  تاعطق  هیلک 

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

22163049-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارمه هارمه هنایار   هنایار - -   KVMKVM  چیئوس چیئوس کسید -  -  کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 9595
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ناتسزوخ ناتسا  رد  شوش  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 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارشو دیدزابو  یگنهامه  تهج  یتسویپ  لیاف  قبط  یفیرعت  درادناتسا  اب  قباطم  هبعش  رورس  قاتا  ییاجباج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادا روما   061-42832094 دادرارق

1101093021000016 زاین :  هرامش 
شوش هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6471773168 یتسپ :  دک  قداص ،  رفعج  ماما  راولب  یلامش  یرهش  نیمز  شوش  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42829984-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42824767-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  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 15 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامتامتح تمیق  مالعازا  لبق  - دوش هداد  یداهنشیپ  تمیق  نآ  ساساربدیاب  هک  ( یتسویپ تسیل  قباطم  ) رورسدراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رذآ 1 لیوحت  - 09149431772 اب

1101092321000105 زاین :  هرامش 
هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA60 لدم رورس  دراه  دربراک   Sas هظفحم الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا نودب  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  - دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لحمرد  لیوحت   - دشدهاوخ تدوع  یتساوخرد  اب  یلاسرا  یالاک  تریاغم  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتساوخرد یاهالاک  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  زور - 10 یطالاک لیوحت  دعب  تخادرپ  ددرگ - یراذگراب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروصرد  هدوب  هدوزفا 

5715663373 یتسپ :  دک  یئاراد ،  داصتقا و  روما  لک  هرادا  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33446159-044  ، 33475924-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33467771-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش رورس   رورس قاتا   قاتا ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 9696

رورس رورس دراه   دراه دربراک   دربراک   SasSas هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 9797

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

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

رورس5937917 قاتا  شیاپ  متسیس  بصنو  یزادنا  هحفص 53)هار  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس5938047 کسید  هحفص 76)دراه  رورس  ( رورس

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

5938050G9 رورس زاین  دروم  تازیهجت  رورس G10 و  هاگتسد  کی  هحفص 76)دیرخ  رورس  ( رورس

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

5938120HP ProLiant DL580 G10 یتسویپ تاصخشم  اب  هحفص 76)رورس  رورس  ( رورس

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

هارمه5938192 هنایار  -  KVM چیئوس کسید -  هحفص 76)دراه  رورس  ( رورس

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

هبعش5938217 رورس  قاتا  هحفص 76)ییاجباج  رورس  ( رورس

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

رورس5938392 دراه  دربراک   Sas هحفص 76)هظفحم رورس  ( رورس

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

رورس5938778 دراه  دربراک  تاعالطا  زاس  هریخذ  رلرتنک  هحفص 70)هظفحم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح 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 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(10) تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  زنب 315  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000224 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 320  یکیناکم  لیب  تخوس  کنات  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(10) تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  زنب 315  تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 1010 )) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سراف   سراف سناژروا   سناژروا تهج   تهج   315315 زنب   زنب تاعطق   تاعطق 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 08 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5938447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عون 24 زا  رپمآ  یلیم  ات 20  یجورخ 4  تاصخشم Dc Rang 1-100 و  اب  نژیسکا  روسنس  زاس و  نژیسکا  چنیا  رسنلیاس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلو

1101005920000283 زاین :  هرامش 
درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   Raouf یتراجت مان  لدم 110  کیتاموتا  نژیسکا  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

هاگتسد تهج  تلو  عون 24  زا  رپمآ  یلیم  ات 20  یجورخ 4  تاصخشم Dc Rang 1-100 و  اب  نژیسکا  روسنس  زاس و  نژیسکا  چنیا  رسنلیاس 10   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171065653 تسا .  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  ات  لمح  هیارک  ههام و  هس  باسح  هیوست  ناتسرامیب .  یکشزپ  یسدنهم  دات  اب  زاس  نژیسکا 

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

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

5937933(10) تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  زنب 315  تاعطق  هحفص 80)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

یجورخ5938447 تاصخشم Dc Rang 1-100 و  اب  نژیسکا  روسنس  زاس و  نژیسکا  چنیا  رسنلیاس 10 
تلو عون 24  زا  رپمآ  یلیم  ات 20   4

هحفص 80) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلو تلو عون  2424   عون زازا   رپمآ   رپمآ یلیم   یلیم   2 020 اتات     44 یجورخ   یجورخ وو     Dc Rang 1 - 100Dc Rang 1 - 100 تاصخشم   تاصخشم اباب   نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس وو   زاس   زاس نژیسکا   نژیسکا چنیا   چنیا   1010 رسنلیاس   رسنلیاس ناونع : : ناونع 9999

وژپو وژپو دنمس   دنمس وردوخ   وردوخ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وژپو دنمس  وردوخ  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001134 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اند رمیلپ  وردوخ و  تاعطق  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  وژپ 405  روتوم  ناپ  لماک  روتوم  هتسد  الاک :  مان 

تسد 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

اناداپآ نازاس  شهوژپ  وژپ 405  روتوم  میات  همست  درگ  زره  دربراک  هعطق  یلوپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ایلیا ریتوک  یآ  - یج - ما هدننک  هضرع  عجرم  زوس  زاگ  هیاپ  دنمس  لماک  شکاوه  الاک :  مان 

تسد 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یدارم قیاف  هدننک  هضرع  عجرم   GE یتراجت مان  وژپ 405  زمرت  لماک  رتسوب  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رفماس هدننک  هضرع  عجرم  رفماس  هدنزاس  عجرم  ینف 300006  هرامش   GLX 405 وژپ روتایدار  بآ  یامد  لرتنک  هعطق  یگنشف  الاک :  مان 

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

تعنص ماتسا  تکرش  زا  دنمس  سراپ و  وژپ  وژپ 405 و  روتوم  لماک  تراتسا  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
تعنص ماتسا  هدننک  هضرع  عجرم  آور  دنمس و  وژپ 405 و 206 و  تراتسا  هعطق  هدند  خرچ  الاک :  مان 

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

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   E23 وسوم تراتسا  لماک  چیئوس  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رفماس هدننک  هضرع  عجرم  رفماس  هدنزاس  عجرم  ینف 300002  هرامش   GLX 405 وژپ ردنلیسرس  بآ  یامد  هدنهد  ناشن  یگنشف  الاک :  مان 

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

سراپ رکتبم  دنویپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنمس  وژپ و  بقع  قودنص  رد  لفق  یقرب  لماک  پمپ  الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دینک قاصلاو  میظنت  تسویپ  یاضاقت  ساسارب  اردوخ  یلامو  ینف  داهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ 061-53182913 یبعک  سانشراک 

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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

 ....  .... وو هریگتسد   هریگتسد لفق ،  ،  لفق یپوت   یپوت دورتکلا ،  ،  دورتکلا 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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5938403 :: 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
1101092273000435 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 

سلطا هنومن  هدننک  هضرع  عجرم   SAFETY یتراجت مان  یددع  نتراک 24  یا  همچاس  مزیناکم   mm 70 زیاس یرتویپماک  ادناپ  راددراگ  یدالوف  زیوآ  لفق  الاک :  مان 
راک

نتراک 300 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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

زاگ5938134 لادپ  هعطق  هیاپ   - نکفا رون  غارچ   -- LED یرون دوید  غارچ  تروپ - هکبش 24  اتید  چیئوس 
لصو عطق و  یراشف  همکد  لصو  - عطق و  یراشف  همکد  وزوسیا -  تنویماک 

هحفص 32) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هارمه5938192 هنایار  -  KVM چیئوس کسید -  هحفص 76)دراه  رورس  ( رورس

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

وژپو5938349 دنمس  وردوخ  یکدی  هحفص 81)تاعطق  چیئوس  ( چیئوس

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

5938403 .... هریگتسد و لفق ،  یپوت  هحفص 81)دورتکلا ،  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهبیل رهبیل یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهبیل یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003844 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( دیلک  ) چوس ورکیم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

روتوم بآ  یامد  یگنشف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
نغور جیگ  هلول  ای  جیگ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

تراتسا روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
نوین پمال  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نک یلاخ  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
روتوم نکمرگ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  طیارش  حرش و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

25132-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5938368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000646 زاین :  هرامش 

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

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34043215-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 106 ھحفص 86 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4ttpqymsxjdcd?user=37505&ntc=5938368
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5938368?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPVC یاهبرد هنابز  ولج  ددع ؛ دادعت 100 هب   UPVC برد یچوس  هریگتسد  ددع ؛ دادعت 100  هب   upvc برد رطخ  هریگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع کاماز 100  ددع ؛ دادعت 100  هب 

1101091645002419 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماج مولآ  هدننک  هضرع  عجرم   KAYAPEN هدنزاس عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک  لدم 2012   UPVC سنج برد  هریگتسد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هدوب و هدنشورف  هدهعرب  لمح  یاه  هنیزه  دامن ؛ همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  تسا ؛ هدش  جرد  کی  دادعت  روتکاف  میظنت  رد  تلوهس  روظنمب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا مالقا  یمامت  تفایرد  زا  دعب  هام  ود  تخادرپ 

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

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهبیل5938090 یکدی  هحفص 84)تاعطق  چوس  ( چوس

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

هکبش5938368 هحفص 84)چوس  چوس  ( چوس

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

دادعت5938499 هب   UPVC برد یچوس  هریگتسد  ددع ؛ دادعت 100  هب   upvc برد رطخ  هریگتسد 
ددع کاماز 100  ددع ؛ دادعت 100  هب   UPVC یاهبرد هنابز  ولج  ددع ؛ 100

هحفص 84) چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هبهب   UPVCUPVC  یاهبرد یاهبرد هنابز   هنابز ولج   ولج ددع ؛ ؛ ددع 100100 دادعت   دادعت هبهب     UPVCUPVC  برد برد یچوس   یچوس هریگتسد   هریگتسد ددع ؛ ؛ ددع   100100 دادعت   دادعت هبهب     upvcupvc برد   برد رطخ   رطخ هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع
ددع ددع   100100 کاماز   کاماز ددع ؛ ؛ ددع   100100 دادعت   دادعت

104104
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روشک کالما  دانسا و  تبث  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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشیگ نفورکیم  یهد ,  تبون  رگشیامن  کسویک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت یتسویپ و  کرادم  حرش  هب 

1101003131000102 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یزکرم نونف  زارف  هدنزاس  عجرم  لایور  یتراجت  مان   smiley terminal لدم نادنمراک  نایرتشم و  یدنم  تیاضر  شیاپ  هناماس  یجنسرظن  هاگتسد  الاک :  مان 
یزکرم نونف  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

باهش هدننک  هضرع  عجرم  باهش  هدنزاس  عجرم   AU120W2SH97EK لدم  Bass Boost Tower یتوص متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
حرط نیهب  ناروآ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  حرط  نیهب  ناروآ  هداد  هدنزاس  عجرم  ناوخارف  هاگتسد  دربراک   DA-LE14 لدم  LED رگشیامن الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

کاوژپ یادص  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  کاوژپ  یادص  اوآ  هدنزاس  عجرم   GM-1903D لدم هدننک  تکرش  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کیتامروفنا  زادرپ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  ادن  یتراجت  مان   NQ8000 لدم میس  یب  یهد  تبون  کسویک  هاگتسد  الاک :  مان 

کیتامروفنا زادرپ  ادن 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یتسویپ  کرادم  رد  زاین  دروم  مالقا  کالم  دنشاب  یم  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02166712093  : سامت هرامش 

دنشاب  طرش  دیق  یب  ربتعم و  همان  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هژورپ  لماک  لیوحت  بصن و 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

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

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هشیگ هشیگ نفورکیم   نفورکیم یهد ,  ,  یهد تبون   تبون رگشیامن   رگشیامن وو   کسویک   کسویک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

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

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

زا 106 ھحفص 88 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yxf9u25z6qq93?user=37505&ntc=5937743
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5937743?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشیگ یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000043 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
یریاشع هیضرم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یک  ید  یت  یتراجت  مان   EB-200 لدم یتوص  متسیس  نوفده  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سالپ لدم 3080 کاواک  دنرب  هشیگ  یتوص  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 , توص متسیس  یناتسا ,  هدنناوخ  شیامن  , هورگ  یناتسا ,  یرجم  یسانشناور , سانشراک  زا  توعد  لماش  مسارم  یرازگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاغیلبت

1101093228001688 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یحیرفت یمرگرس و  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
همانرب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622091-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هشیگ هشیگ یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 106106

 , , توص توص متسیس   متسیس یناتسا ,  ,  یناتسا هدنناوخ   هدنناوخ شیامن   , , شیامن هورگ   هورگ یناتسا ,  ,  یناتسا یرجم   یرجم یسانشناور , , یسانشناور سانشراک   سانشراک زازا   توعد   توعد لماش   لماش مسارم   مسارم یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع
تاغیلبت تاغیلبت

107107
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ناریا تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت اب  زاین  تروص  رد  تسویپ -  لیاف  طیارش  تاصخشم و  قبط  یتوص  متسیس  هاگتسد  کی  نویزیولت و  هاگتسد  دادعت 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح  سامت  یریصم  یاقآ   82702204

1101093687000104 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  ناریا  تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راگدنام نیرفآ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  اونسا  یتراجت  مان   SLD55S37 لدم  in 55 زیاس  LCD نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یاقآ نفلت 82702204  اب  زاین  تروص  رد  تسویپ -  لیاف  طیارش  تاصخشم و  قبط  یتوص  متسیس  هاگتسد  کی  نویزیولت و  هاگتسد  دادعت 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یریصم 

1994817119 یتسپ :  دک  یمادخ ،  نابایخ  یادتبا  یئاهب - خیش  نادیم  یقرش  لامش  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82702204-021  ، 82700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604644-021 :: 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

هشیگ5937743 نفورکیم  یهد ,  تبون  رگشیامن  کسویک و  هحفص 87)دیرخ  توص  ( توص

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

هشیگ5937781 یتوص  هحفص 87)متسیس  توص  ( توص

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

شیامن ,5938155 هورگ  یناتسا ,  یرجم  یسانشناور , سانشراک  زا  توعد  لماش  مسارم  یرازگرب 
تاغیلبت توص ,  متسیس  یناتسا ,  هدنناوخ 

هحفص 87) توص  ( توص

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

هسلج5938443 نلاس  ود  یتوص  تازیهجت  ارجا  بصن و  هحفص 32)هیهت ، هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتوص5938625 متسیس  هاگتسد  کی  نویزیولت و  هاگتسد  هحفص 87)دادعت 3  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتوص یتوص متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   نویزیولت   نویزیولت هاگتسد   هاگتسد دادعت  33   دادعت ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تاعطق  هناخ  هبعج 35  یس ULN 2803 SMD و  یآ  روتسیزنارت BC856-3B-sot 23 و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002288 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
وکیراب لدم 00320  یکیتسالپ  هداس  رازبا  هبعج  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نیون نایار  رازبا  نازاس  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   IC یتراجت مان  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون  روتینام  دربراک   SMD.DIP لدم  SMD یس یآ  الاک :  مان 
لور 5 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
سراپ یگناخ  مزاول  تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم   BC817-16SMD SOT-23 3K/REEL ینف هسانش  هعطق  روتسیزنارت  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق یسررب  ناکما  ات  دامن  قاصلا  یتکرش  ای  یهاگشورف  روتکاف  شیپ  افطل  .تعاس  رثکادح 48  روتکاف  هیوست  .ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگرودقم دیرخ  و 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا تاعطق   تاعطق هناخ   هناخ   3535 هبعج   هبعج وو     ULN 2803 SMDULN 2803 SMD  یسیس یآیآ   وو     BC856-3B-sot 23BC856-3B-sot 23  روتسیزنارت روتسیزنارت ناونع : : ناونع 109109
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه  / ههام 5 تخادرپ / دشابیم تسویپ  پورپ  هاگتسد و  ریوصت  هکت ، ود  ناگزاس  روتینام   spo2 رتم یسکا  سلاپ  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلاصا دک  دک IRC و  نتشاد  هدننک / نیمات  اب 

1101000257002636 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

SHENZHEN MED-LINK هدنزاس عجرم   OEM-S1425A لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   m 1 زیاس  SPO2 لاسگرزب ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ELECTRONICS TECH CO.LTD

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

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتساوخرد یالاک  صوصخ  رد  لاوس  هنوگره  یکشزپ ) تازیهجت  لووسم  ینالصا (  سدنهم   09154922334

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

31521118-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچرق بیغتسد  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکت هکت ودود   ناگزاس   ناگزاس روتینام   روتینام   spo2spo2 رتم   رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 1101 10

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت 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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یتسویپ کرادم  قبط  یناریا  یرتویپماک  تازیهجت  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094317000030 زاین :  هرامش 

کچرق بیغتسد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   DRX-S70U لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

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

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یناث یمیهاربا  ردیح  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P1505 لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

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

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یناورسخ روپ  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   SRP-350 plus II لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

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

ناریا هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   MFL605 لدم  mini pc هارمه هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   GRAPHON 4400 لدم  DATALOGIC ناوخ دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

اریو دنپس 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  دنورا  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  هنایار  دنورا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنورا  یتراجت  مان   7200U لدم ینیم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه دشابیم  تکرش  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  سانجا  یمسر  روتکاف  یاراد  تکرش  دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یت یا  لوسم  یدیعس  سدنهم  کالاچ 09333677349   09197353626

1868613368 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هچوک  شبن  ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36128033-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36145040-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 106 ھحفص 93 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5zuf5wqs9h5ps?user=37505&ntc=5937874
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5937874?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هدش تسویپ  تاصخشم  قبط  سوم  دربیک و  روتینام ,  سیک ,  لماش  هنایار  لماک  متسبیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005860000151 زاین :  هرامش 

نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ وکین  نورتون  هدننک  هضرع  عجرم   A4TECH یتراجت مان   G7-750-1 لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 

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

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GK-402 لدم  USB هنایار دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سابعروپ زانحرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرگ  یتراجت  مان   465x195x405 mm زیاس یکشم  گنر  اویه  لدم  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS20BF525HH لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا ماس 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  سپ  ههام و  ادودح 12  هیوست.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه.دشابیم  ناتسرامیب  لیوحت  لحم.دوش  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت   IT دحاو اب 27122030 021  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج.دوب  دهاوخ  تیفیک 

1956944413 یتسپ :  دک  یروشناد ،  حیسم  رتکد  ناتسرامیب  دابآراد  نارواین  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27122125-021  ، 26109678-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26109678-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . هدش هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سوم   سوم وو   دربیک   دربیک روتینام ,  ,  روتینام سیک ,  ,  سیک لماش   لماش هنایار   هنایار لماک   لماک متسبیس   متسبیس ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09133217465 یضاقتم دحاو  ینف  سانشراک  کلاس  یاقآ  - تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  روتینام  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091138000255 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS2 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MA1 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  لمکم  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

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

دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  -- دوش هدیسر  یضاقتم  دحاو  دات  هب  دیاب  الاک  هنومن  --- دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - یاه  مرف  قبط  داتس  هناماس  رد  مالعتسا  لیمکت  تبث و  تامازلا  طیارش و  تیاعر 

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میکح نادناخ  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

هنایار هنایار سیک   سیک رتیار -  -  رتیار یدید   یویو   یدید   یترارح -  -  یترارح رگپاچ   رگپاچ روتینام -  -  روتینام ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینف تاصخشم  قبطالاک  تسا  عونمم  یجراخ  یالاک  یارب  تمیق  مالعا  یناریا  دیلوت  هنومن  نتشادتروصرد.تسا  هباشم  الاکدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یتناراک  یاراد  دشاب  تسویپ 

1101094461000026 زاین :  هرامش 
میکح نادناخ  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   X-VISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  In 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   LEXMARK هدنزاس عجرم   E260dn لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
ایرآ تراجت  ناله  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   Supermolti dvd rw لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

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

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
یناورسخ روپ  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   BTP-2002 لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

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

اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم   SIMTEC یتراجت مان   MFL805 لدم  mini pc هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

دهاوخ هداد  تدوعدات  مدع  تروصرددسرب  هاگنامرد  IT سانشراکدات هب  دیاب.دشاب  یتناراگ  یاراد.دشاب  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  هاگنامرد  لحم  رد  لیوحت.دامرف  لصاح  سامت  یلیلخ  سدنهماب  09128893963 هرامشاب ییامنهار  هب  زاین  تروصرد.دشاب  هدش  لبمساودش 

دشابیم

1359696784 یتسپ :  دک  نسح ،  هدازماما  نابایخ  لوا  - ناپق یهارود  - نیوزق نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55133029-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55133029-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: 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 16 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

in 24 زیاس  LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000486 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
in 24 زیاس  LED روتینام - 

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

1401/08/26 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2305910-0413  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 115115

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

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

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

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

5938594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ و یاراد  امتح  تسویپ  لیاف  رد  هدش  مالعا  دنرب  لدم و  حرش ، قبط  هاگتسد  کی  مادکره  زا  روتینام  رتنیرپ و   ، نویزیولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم شورف  زا  سپ  تامدخ 

1101003002000666 زاین :  هرامش 
روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

کاترف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  هدنزاس  عجرم  نژیو  سکیا  یتراجت  مان  لدم 43 745   in 43 زیاس  LED دنمشوه نویزیولت  الاک :  مان 
رنه شقن 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم نامزاس  زا  تفایرد  لباق  هدامآ و  روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  لقادح  هدنشورف و  هجو  رد  کچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح و ...  هلمج  زا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک ی 

 . دشاب هدش ،  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  اقیقد  تسیاب  یم  روکذم  یالاک  اذل  تسا  هباشم  دک  ناریا 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589261-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  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 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام وو   رتنیرپ   رتنیرپ  ، ، نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 1161 16

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا یخرب   یخرب .هدش   .هدش همیمض   همیمض تساوخرد   تساوخرد گرب   گرب تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک یبناج   یبناج مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.هدش همیمض  تساوخرد  گرب  تاصخشم  دادعت و  قبط  رتویپماک  یبناج  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  یخرب 

1101005860000154 زاین :  هرامش 
نارهت یروشناد  حیسم  یبلق  یویر  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سراپ وکین  نورتون  هدننک  هضرع  عجرم   A4TECH یتراجت مان   OP-620 D لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   GUANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   HDMI/MINI لدم روتینام  لباک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GK301 لدم میس  اب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N11A.U1F050OK دک  Nexans-Cat6A لدم  m 5 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N11A.U1F030OK دک  Nexans-Cat6A لدم  m 3 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N11A.U1F0100OK دک  Nexans-Cat6A لدم  m 10 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

کیرتکلا مایخ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  هبعج   KH8022 لدم هخاش  هب 2  هخاش  هدننک 3  لیدبت  لدبم  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   TESKO یتراجت مان   MANS4 لدم رتنیرپ   USB لباک الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سیدرپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان   Griffin لدم گرزب  زیاس  سوام  دپ  الاک :  مان 
زبس هرایس  تعنص 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  سپ  ههام و  دودح 12  هیوست.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشابیم  ناتسرامیب  لیوحت  لحم.دوش  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت   IT دحاو اب 021-27122030  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج.دشابیم  تیفیک 

1956944413 یتسپ :  دک  یروشناد ،  حیسم  رتکد  ناتسرامیب  دابآراد  نارواین  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27122125-021  ، 26109678-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26109678-021 :: 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

تاعطق5937164 هناخ  هبعج 35  یس ULN 2803 SMD و  یآ  روتسیزنارت BC856-3B-sot 23 و 
یکینورتکلا

هحفص 90) روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ5937572 رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هحفص 63)هاگتسد  سسکا  ( سسکا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 106 ھحفص 99 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکت5937815 ود  ناگزاس  روتینام   spo2 رتم یسکا  سلاپ  هحفص 90)بورپ  روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک5937874 هحفص 90)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

5937955 . هدش تسویپ  تاصخشم  قبط  سوم  دربیک و  روتینام ,  سیک ,  لماش  هنایار  لماک  هحفص 90)متسبیس  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5938057 هیاپ  هحفص 90)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هنایار5938234 سیک  رتیار -  ید  یو  ید  یترارح -  رگپاچ  هحفص 90)روتینام -  روتینام  ( روتینام

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

تکارب5938353 پات /  بل  لیابوم  / سوم  / دروبیک  / هحفص 32)روتینام  / هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5938525in 24 زیاس  LED هحفص 90)روتینام روتینام  ( روتینام

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

روتینام5938594 رتنیرپ و   ، هحفص 90)نویزیولت روتینام  ( روتینام

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

دناب5938601 ییانشور  گنیروتینام  لرتنک و  متسیس  همانرب  لیمکت  هحفص 19)حالصا و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناریا5938605 یخرب  .هدش  همیمض  تساوخرد  گرب  تاصخشم  دادعت و  قبط  رتویپماک  یبناج  مزاول 
.دشابیم هباشم  اهدک 

هحفص 90) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینوریب5937247 طیحم  هتسبرادم  نیبرود  زاس و  هریخذ  هحفص 53)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5937249 حرش  قباطم  یبناج  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبود  ملق  هحفص 41)4 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

هشیگ5937743 نفورکیم  یهد ,  تبون  رگشیامن  کسویک و  هحفص 87)دیرخ  توص  ( توص

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009006000118 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 : 

1401/08/26 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

یهد5937162 تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 1408  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 5)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5937211 بابح  . 2( هاگتسد 3) تاقلعتمریاسو POE هیاپ اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  . 1
( هدش همیمض  تاصخشم  قبط  ) ددعود (60 تاو )POE . 3( ددع 4) سیسکا

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوریو5937281 یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 11)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5937331 یتنآ  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد5937337 فلتخم  یاهدحاو  هکبش  یرازفا و  تخس  یرازفا ، مرن  ینابیتشپ  هحفص 11)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 100)رتویپماک5937338 رازفا  ( رازفا مرن   مرن

رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 118118

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

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

کالپ و5937382 ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ 
یاهروحم رد  ینارمع  ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ 

رهش زا  جورخ 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

طلسم5937599 تسیپیات  ، ینامزاس تازیهجت  لاوما  زا  تظافح  تاررقم و  مظن و   ، ددرت لرتنک  ، نابهگن
رفن دادعت 6 هب  اعومجم.هطوبرم  یاهرازفا  مرن  هب 

هحفص 11) ددرت  ( ددرت

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

دادعت5937799 هب   Bitdefender GravityZone Permium سوریو یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیرخ 
.دشاب یم  ینابیتشپ  لاس  کی  لماش  ددع و   500

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5937877 مرن  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5937912FBTI هناماس زا  هحفص 11)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5938044 مرن  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

متسیس5938815 یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  تازیهجت  نیمات  هحفص 5)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

نیبرود5937211 بابح  . 2( هاگتسد 3) تاقلعتمریاسو POE هیاپ اب  یریوصت  تراظن  نیبرود  . 1
( هدش همیمض  تاصخشم  قبط  ) ددعود (60 تاو )POE . 3( ددع 4) سیسکا

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: 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 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب  هاگتسد  کی   Panasonic PT-FRZ60 کینوساناپ روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000665 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اراتسآ دیشرف  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   PT لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن هئارا  تمیق  هدش  مالعا  دنرب  یارب  طقف  افطل 

دشاب یم  ههام  ود  ات  کی  هیوست 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

36773405-026  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   هاگتسد   هاگتسد کیکی     Panasonic  PT-FRZ60Panasonic  PT-FRZ60 کینوساناپ   کینوساناپ روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 EPSON EB -X06 روتکژورپ ویدیو  هاگتسد  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
پوکسا 2.5*2.5 شیامن  هدرپ  ددع  و 8 

پوکسا 2*2 شیامن  هدرپ  ددع  کیو 
1101060042000036 زاین :  هرامش 

زاریش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
EPSON هدنزاس عجرم   x6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیلانا لودج  هک  تسویپ  دانسا  دقاف  یاهداهنشیپ  دشاب .  یم  یناتسا  یموب و  ناراکنامیپ  اب  تیولوا   ، یواسم طیارش  رد  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسین لوبق  دروم  دنا  هدومنن  لیمکت 

7194684471 یتسپ :  دک  زاریش ،  هاگشناد  تیریدم  مج ، ماج  رادتبا  مرا ، نادیم  ، زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36460811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36460812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پوکسا پوکسا شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ ددع   ددع کیو   کیو   2 .52 .5 ** 2 .52 .5 پوکسا   پوکسا شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ ددع   ددع   88 وو     EPSON EB -X06EPSON EB -X06 روتکژورپ   روتکژورپ ویدیو   ویدیو هاگتسد   هاگتسد   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
22 ** 22

120120
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5938598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسین لوبق  دروم  دنا  هدومنن  لیمکت  زیلانا  لودج  هک  تسویپ  دانسا  دقاف  یاهداهنشیپ  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060042000035 زاین :  هرامش 

زاریش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
EPSON هدنزاس عجرم   x6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیلانا لودج  هک  تسویپ  دانسا  دقاف  یاهداهنشیپ  دشاب .  یم  یناتسا  یموب و  ناراکنامیپ  اب  تیولوا   ، یواسم طیارش  رد  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسین لوبق  دروم  دنا  هدومنن  لیمکت 

7194684471 یتسپ :  دک  زاریش ،  هاگشناد  تیریدم  مج ، ماج  رادتبا  مرا ، نادیم  ، زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36460811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36460812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5937255 تسیل  قبط  تاقلعتم  روتکژورپ و  هحفص 70)اتید  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

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

ربتعم5937407 یتناراگ  اب  هاگتسد  کی   Panasonic PT-FRZ60 کینوساناپ روتکژورپ  هحفص 102)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

پوکسا5938408 شیامن  هدرپ  ددع  روتکژورپ EPSON EB -X06 و 8  ویدیو  هاگتسد  دیرخ 8 
پوکسا 2*2 شیامن  هدرپ  ددع  کیو   2.5*2.5

هحفص 102) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

5938598EPSON هدنزاس عجرم   x6 لدم روتکژورپ  هحفص 102)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تانبرک5938059 یلپ  سنج  یقرب  هرکرک  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 46) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تیروکس5938618 هشیش  یا و  هشیش  کیتاموتا  ، یقرب هرکرک  یاه  برد  یرادهگن  یاهمتسیسریمعت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 46) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

EPSONEPSON  هدنزاس هدنزاس عجرم   عجرم   x6x6 لدم   لدم روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " 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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