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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 6

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

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

140 1140 1 نابآ   نابآ هبنشکی  2929   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   163,030هکس , 000163,030 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   350رالد ,390350 تاراما390, تاراما مهرد   96مهرد , 10096 , 100

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,155هکس 100 , 000155, 100 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس235,500235,500رالد سیئوس کنارف   369,600369,600کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,500هکس , 00088 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ,265رالد 100265, ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   ,94لایر 02094, 020

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,500هکس , 00058 ,500 , وروی000 ژورن364,480364,480وروی ژورن نورک   34,60034,600نورک

رایع رایع   1818 یالط   14,898یالط ,00014,898 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   نپاژ419,830419,830دنوپ نپاژ نینی   دصکی   251دصکی ,710251 ,710

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((55))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 134134))

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

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

زا 123 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 7

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 30  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 34

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 12  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 62

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 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 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

( یهگآ دادعت 21  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 9  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

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

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
( هچراپکی )

1401/08/29 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001010000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 17   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965867 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاورپ تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  دیرخ 5  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - جارعم خ  دابآرهم -  هاگدورف  سردآ  : فلا یاهتکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  تازیهجت  نیمات  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس 

63148289 :: 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

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

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

2001003131000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966102 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  ار  دوخ  هداد  زکرم  تاعالطا  زاس  هریخذ  یاه  تخاسریز  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  نیمات  دیرخ  هصقانم  دراد  رظن  رد  دانسا  تبث  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  زا  یکی  هب  یا  هلحرم  ود  هصقانم 

روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرازفا تخس  تازیهجت  بصن  نیمات و  تاعالطا -  یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   34,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/12/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاورپ زاورپ تبقارم   تبقارم جرب   جرب لوسنک   لوسنک وو   گنیچیئوس   گنیچیئوس هناماس   هناماس   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

هداد هداد زکرم   زکرم تاعالطا   تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ یاه   یاه تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 22

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

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

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001402000080 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966059 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 3390801073  : اضاقت هرامش  کر  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

3390801073  : اضاقت هرامش  کر  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,137,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/12/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  مشش -  تیبرت  یوربور  دابآ -  نسح  یرادا  کرهش  جرک -  زربلا -  ناتسا   ، 3149779451 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاورپ5965867 تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هحفص 5)دیرخ 5  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کرکر تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003123000109 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966046 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 109-75-01 دیبسالگ رنیت و  هارمه  هب  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

109-75-01 دیبسالگ رنیت و  هارمه  هب  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   490,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدابآدسا نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه   ، 6518763119 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001010000055 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 17   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 17   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966135 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاورپ حوطس  مئالع  هاگتسد  یزادنا 175  هار  بصن و  دیرخ ،  هدرشف )  ) یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ییاوه یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  تازیهجت  نیمات  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  جارعم -  نابایخ  دابارهم -  هاگدورف   :: سردآ سردآ

61022366 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیبسالگ دیبسالگ وو   رنیت   رنیت هارمه   هارمه هبهب   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

یزاورپ یزاورپ حوطس   حوطس مئالع   مئالع هاگتسد   هاگتسد   175175 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تم ن ی  ایپ م  لاسرا  تفایر و  تهج د  هوبنا ، تم ن ی  هاتوک  ایپ م  وصحم ل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 1000152 هخاشرس  قیرط  زا  فرط ه  ود  تروص 

1101092500000146 زاین :  هرامش 
نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/13 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب تم ن ی  ایپ م  لاسرا  تفایر و  تهج د  هوبنا ، تم ن ی  هاتوک  ایپ م  وصحم ل  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 1000152 هخاشرس  قیرط  زا  فرط ه  ود  تروص 

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوبنا هوبنا ینتم   ینتم هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ لوصحم   لوصحم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هاضق هوق  داتس   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس سنسیال 1  Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED هلاسکی سنسیال 

1101004813000296 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

یکسرپسک یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  لاس  رابتعا 1  تدم   CD سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 300 دادعت : 

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

.دشابیم ینف  شخب  هب  سنسیال  لیوحتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلاربتعم یتناراگ  تکرش و  مانب  ابش  باسح  هرامش  یمسرروتکاف  هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - 2

 . دشاب لیوحت  لباق  امتح   key file دشاب -  هاضق  هوق  مان  هب  دیاب  امتح  سنسیال   - 3

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس 11 سنسیال   سنسیال   Kaspersky Endpoint Security for Bus iness  ADVANCEDKaspersky Endpoint Security for Bus iness  ADVANCED  هلاسکی هلاسکی سنسیال   سنسیال دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هردمرخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرد مرخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  رازفا  تخس  رازفا ،  مرن  هکبش ،  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091991000058 زاین :  هرامش 

هردمرخ ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4571687149 یتسپ :  دک  هردمرخ ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یئاجر  دیهش  نابایخ  یادتبا  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35534006-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35524006-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرد هرد مرخ   مرخ ناتسرهش   ناتسرهش نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش رازفا   رازفا تخس   تخس رازفا ،  ،  رازفا مرن   مرن هکبش ،  ،  هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 88
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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   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  یت  یآ  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000315 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسحاصافم هئارا  ینف و  دات  زا  سپ  تخادرپ   22165731: ینفدحاو  22166413 یعفار یاقآ  : یلام سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  تامدخ / / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یتیت   یآیآ   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 99
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5965204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/09 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگشیامزآ رازفا  مرن  ناونع : 

14013244 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/26 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1010
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  نکیرتشم  تامدخ  هزیناکم  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000295 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دمآرس زادرپ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  نیکرتشم  تامدخ  عماج  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسا   ساسا ربرب   نکیرتشم   نکیرتشم تامدخ   تامدخ هزیناکم   هزیناکم متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسدنچ رازفا  مرنسنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000168 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلاس دنچ  رازفا  مرن  سنسیال  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هخسن  235 دادعت : 

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

دشابیم هزور  هیوست 60   09355702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0909129240423 ولناخ 27935483 -  دمحم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک 

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

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما یبایزرا  ذوفن و  نومزآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000112 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هناماس دادعت  15 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 63923174  هرامش  اب  ماهبا  هنوگره  ای  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

63923818-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسدنچ هلاسدنچ رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1212

(( یسیون یسیون همانرب   همانرب یتینما (  (  یتینما یبایزرا   یبایزرا وو   ذوفن   ذوفن نومزآ   نومزآ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1313
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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 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسچولب ناتسیس و  یاههاگدورف  یا  هنایار  تازیهجت  هکبش و  یرادهگنو  سیورس  ، ینابیتشپدادرارق تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003860000038 زاین :  هرامش 
نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/01 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب یمازلا  ینف  تاصخشم  یاهدنب  هیلک  تیاعر  هعلاطم و  ، لاسکی تدم  هب  1401/10/01 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس یدربراک  یاه  هناماس  تیاس و  بو  یتینما  یبایزرا  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000649 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تامدخ 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  اه و  زوجم  هیارا   / هناماس یدربراک  یاه  هناماس  تیاس و  بو  یتینما  یبایزرا  تست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33333333-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   هکبش   هکبش یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ،، ینابیتشپ ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1414

هناماس هناماس یدربراک   یدربراک یاه   یاه هناماس   هناماس وو   تیاس   تیاس بوبو   یتینما   یتینما یبایزرا   یبایزرا تست   تست ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 123 ھحفص 15 
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ همیمض  تامدخ و  حرش  قباطم   vms رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000169 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ همیمض  تامدخ و  حرش  قباطم   vms رازفا مرن  - 

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

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

دشابیم هزور  هیوست 60   09355702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0909129240423 ولناخ 27935483 -  دمحم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک 

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

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ همیمض   همیمض وو   تامدخ   تامدخ حرش   حرش قباطم   قباطم   vmsvms رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 123 ھحفص 16 
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هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ICT هزوح رد  هاشنامرک  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار  تارادا  تاطابترا  هیلکو   active , passive تازیهجت زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001111000157 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  هدش  ءاضماو  رهم  ءاهب  مالعتسا  مرف  یرادگرابو  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715661598 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم   - یدهلا تنب  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233317-083  ، 38249912-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38249919-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5965869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نورام یاهنایار  هکبش  عیاقو  تیریدم  یراگندادیور و  هداد و  زکرم  یزاسنما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001090 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/01/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد   PDF لیاف کی  تروصب  یتساوخرد  کرادم  هیلک   :: 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

34188818-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارادا تارادا تاطابترا   تاطابترا هیلکو   هیلکو   active ,  pass iveactive ,  pass ive تازیهجت   تازیهجت زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1717

یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش عیاقو   عیاقو تیریدم   تیریدم وو   یراگندادیور   یراگندادیور وو   هداد   هداد زکرم   زکرم یزاس   یزاس نما   نما ناونع : : ناونع 1818

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  تامدخ و  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004688000091 زاین :  هرامش 

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

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/04 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و ار  تسویپ  کرادم  دنشاب  یم  مزلم  ناگدننک  نمات  تسویپ  مرف  اب  قباطم  هاگشناد  تاطابتراو  تاعالطا  یروانفو  راما  تامدخ  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخن رثا  بیترت  دننکن  یراذگراب  هار  کرادم  هک  یناگ  هدننک  نیمات  هب  دننک  یراذگراب  هناماس  رد  ددجم  واضما  رهم 

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

52236211-051  ، 52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

دیرخ 1401-131-1399 تساوخرد  -KPGM-11 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5966190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ددع  کی  مادک  ره   - کر  - رازفا مرن   - یطابترا لباک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگشناد هاگشناد تاطابتراو   تاطابتراو تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف وو   تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

کرکر  - - رازفا رازفا مرن   مرن  - - یطابترا یطابترا لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

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

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

5964646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامیپاوه یریگتخوس   KVA 250 روتارنژ لزید  زادنا  هار  درب  ولبات و  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091781000315 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اددجم  ددرگ و  اضما  رهم و  لیمکت و  تسویپ  لیاف  یتسیاب  تمیق  داهنشیپ  هیارا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( عبرم رتم  دحاو  ) هرادج ود  هرجنپ  برد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001179 زاین :  هرامش 

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

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

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تخبون یاقآ  هرامش 09177788540  اب  یگنهامه   ) تسیمازلا هیلوا  دیدزاب  تسیمازلا 2) هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  ددرگیم  دیکات  (1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک مامتا  نامز  زا  زور  ات 45  تخادرپ 30  ناگنک 4) ران و  یتایلمع  هقطنم  مج  ناتسرهش  هیارکشیپ  لیوحت  لحم  (3 دشابیم ) یبیرقت  اهژارتم  )

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

32138205-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KVAKVA  250250 روتارنژ   روتارنژ لزید   لزید زادنا   زادنا هار   هار درب   درب وو   ولبات   ولبات ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 2 12 1

یزکرم یزکرم لوژام   لوژام تقوم   تقوم یالاک   یالاک ملق   ملق هرادج -  -  هرادج ودود   هرجنپ   هرجنپ وو   برد   برد ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  یبعکمرتم  نزخم 5000  تهج  یزاگ  نزرلک  هاگتسد  جیکپ  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001355000014 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیمح هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ABOX6300 لدم بالضاف  بآ و  دربراک  پمپ  رود  لرتنک  نز و  رلک  لرتنک  میس و  یب  رتولف  هروظنم  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

یاب دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  یاب 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قباطم  یبعکمرتم  نزخم 5000  تهج  یزاگ  نزرلک  هاگتسد  جیکپ  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مالیا ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  توبن -  نادیم  لانیمرت -  زا  رت  ناپ  ارسلاچ -  یادهش  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6931463497

32228617-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226629-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5965762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبعکمرتم یبعکمرتم   50005000 نزخم   نزخم تهج   تهج یزاگ   یزاگ نزرلک   نزرلک هاگتسد   هاگتسد جیکپ   جیکپ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

یناشن یناشن شتآ   شتآ یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ZORYA نیبروت قیرح  مالعا  متسیس  یکدی  مزاول   PART FOR MERIDIAN F&G PANEL GAS TURBINE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000436 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FGS لدم هداتسیا  یجنس  زاگ  قیرح و  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   mx 62 fire line لدم قیرح  مالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

سراپ همعطا  هدننک  هضرع  عجرم   GRASUMI یتراجت مان   A250 لدم قیرح  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  قیرح  مالعا  لناپ  صوصخم  یناشن  شتآ  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FAM لدم یراوید  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FFW لدم یراوید  قیرح  افطا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FCW لدم یراوید  فراعتم  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   AFC-20 لدم قیرح  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 20  لناپ  الاک :  مان 

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

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   ARGUS SECURITY یتراجت مان   MXP-503 لدم قیرح  مالعا  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  ًامتح  همیمض  دانسا 

دشاب ینف  دانسا  قباطم  تاداهنشیپ 

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004250-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یمومع  ینف و  تاصخشم  قبط  تعاسرپمآ  تلو 50  رژراش 48  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000780 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا هیذغت  عبانم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   P4850C دک  A 50 نایرج تدش   V 48 ژاتلو یوق  راشف  دربراک PLC و  یروتسیرت  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم زاوهارد  یرادرب  هرهب  تنواعم  رابنا  الاک  لیوحت   - دشاب یم  زاین  یلک  حرش  قبط  تساوخرد  دشاب و  یم  هباشم  هدش  باختنا  الاکدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگ یم  تروص  یرادا  لحارم  یط  زور و  زا 90  سپ  لقادح  امرفراک و  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   - دشاب

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32248303-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ یمومع   یمومع وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تعاسرپمآ   تعاسرپمآ   5050 تلو   تلو   4848 رژراش   رژراش یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 2525

 - - یتعنص یتعنص قرب   قرب یروتاینیم   یروتاینیم زویف   زویف دیلک   دیلک تیلورتکلا -  -  تیلورتکلا یمیشویب   یمیشویب روزیلانآ   روزیلانآ هاگتسد   هاگتسد بآبآ   - - پمپ   پمپ یکینورتکلا   یکینورتکلا نزاخ   نزاخ - -   DIPDIP روتسیزنارت   روتسیزنارت ناونع : : ناونع
یسمل یسمل لنپ   لنپ

2626
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DRIVE VVVF تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000311 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کیپورتکلا هدننک  هضرع  عجرم   TRANSISTOR یتراجت مان   MA010310001 ینف هسانش   DIP روتسیزنارت الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ییاضر هیقر  هدننک  هضرع  عجرم   CAPACITOR یتراجت مان  لدم 2584  بآ  پمپ  یکینورتکلا  نزاخ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
شخپ ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   PZ CORMAY یتراجت مان   CORLYTE ELECTROLYTE ANALYZER لدم تیلورتکلا  یمیشویب  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 

قرش
هاگتسد 65 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
اس قداص  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   CONTACTOR یتراجت مان   1SDA059819R1 لدم یتعنص  قرب  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ارآ گنروا  هدننک  هضرع  عجرم   TOUCH PANEL WITH PROGRAMMABLE CPU یتراجت مان   SJY-IFUS-D100/300 لدم یسمل  لنپ  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT26-0120284 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5966128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپملک رتست  ترا  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

یپملک یپملک رتست   رتست ترا   ترا ناونع : : ناونع 2727
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5966178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتسم ویلسا و  تروص  هب  ناوت 520kw و  اب   vacon کرام اب  رترونیا  ریمعت  ناونع : 

14012086 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/11/25 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

رترونیا رترونیا ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2828
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F "OMRON" MICRO-PROGRAMMABLE CONTROLLERS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004641 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  زاگ  روسرپمک  شاعترا  گنیروتینام  متسیس  لانرتنیا  یطابترا  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  گرب  حرش  رد  هدش  رکذ  متیآ   2 ساسارب یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  یلام 

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

83764961-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ روسرپمک   روسرپمک شاعترا   شاعترا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس لانرتنیا   لانرتنیا یطابترا   یطابترا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 2929
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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 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  یزیمور  یتعنص 27 " روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002510 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوتنپ  یتراجت  مان   in 32 زیاس  32DS34 لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

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

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتعنص  2727"" یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 3030
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ناتسرل ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدهوک هزیناکم  میدق  رابنا  یدازآ و  رابنا   ، دنولامک یولیس  یساسا  یاهالاک  یاهرابنا  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001484000033 زاین :  هرامش 

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

متسیس 3 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  هارمه  نفلت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813664378 یتسپ :  دک  یتایلام ،  روما  هرادا  یوربور  یناقلاط  هللا  تیآ  نابایخ  کناب  هار  راهچ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33316382-066  ، 33316381-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33312799-066 :: 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

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BW جنس زاگ  یاههاگتسد  زاگ  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001207 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   ALPHASENSE یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و   BW Micro Clip XT جنس زاگ  هاگتسد  دربراک   O2-A2 DTK لدم نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 

مرخ زیهجت  قیقد  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ALPHASENSE
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یولیس یولیس یساسا   یساسا یاهالاک   یاهالاک یاهرابنا   یاهرابنا تهج   تهج قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3131

BWBW  جنس جنس زاگ   زاگ یاههاگتسد   یاههاگتسد زاگ   زاگ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 3232

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   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/11/27عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/31 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  قبط  ) یناشن شتآ  یتاسیسات  مالقا  فیدر   10 ناونع : 

14013048 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/27 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

abfaesfahan.ir :: عبنم :: 1401/09/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 401-3-667 مالعتسا  ناهفصا  ناتسا  افبآ  تکرش  حطس  رد  یتسد  هدننک  شوماخ  یاهلوسپک  ژراش  یرادهگن و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 :: سردآ سردآ
، نایح نبارباج  نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  بیرجرازه ، نابایخ  ناهفصا ، یناشن :  هب  ناهفصا  ناتسا  بالضافو  بآ  تکرش  هناخریبد  کرادم : دانسا و  لیوحت  لحم 

یتسپ 8168936556 دک 
( هشیدنا نلاس   ) ناهفصا ناتسا  بالضافو  بآ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  اهداهنشیپ : ییاشگزاب  لحم 

:: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ یتاسیسات   یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

تکرش تکرش حطس   حطس ردرد   یتسد   یتسد هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ یاهلوسپک   یاهلوسپک ژراش   ژراش وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094494000019 زاین :  هرامش 

فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 5 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تازج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1643999311 یتسپ :  دک  فیرش ،  سدق  کینیلک  هیدیحو  نالبس و  نیب  دنوامد  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77841853-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77817040-021 :: 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 ناونع : : ناونع 3535

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرام روتالوزیا  دیلک  ارجا  لمح و  هیهت و  یبآ -  رلوک  یارجا  لمح و  هیهت و  لماش :  تامدخزکرم  تسیز  یلیمکت  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگا  لصا  رد  جردنم  هریغ  یسم و  ترا  هنیش  یارجا  لمح و  هیهت و  هواک - 

1101090964000057 زاین :  هرامش 
روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

انب تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تمیق  مالعتسا  هگرب  قباطم  هدش  ماجنا  راک  ماجحا  ساسا  رب  یتخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب مرتحم  رظان  دات  دروم  تسویپ و  تسیل  قبط  تسیابیم  سانجا 

دشابیم یمازلا  تسویپ  تسیل  یرازگرابو  اضما  رهم و 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  ییاراد  هرادا  یعامتجا و  نیمات  باسح  اصافم  هئارا 

9313776564 یتسپ :  دک  داتس ،  هرامش 2  نامتخاس   – یزار نابایخ  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43307192-051  ، 43307131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43307307-051 :: 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

کرام کرام روتالوزیا   روتالوزیا دیلک   دیلک ارجا   ارجا وو   لمح   لمح وو   هیهت   هیهت یبآ -  -  یبآ رلوک   رلوک یارجا   یارجا وو   لمح   لمح وو   هیهت   هیهت لماش :  :  لماش تامدخزکرم   تامدخزکرم تسیز   تسیز یلیمکت   یلیمکت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
یسم یسم ترا   ترا هنیش   هنیش یارجا   یارجا وو   لمح   لمح وو   هیهت   هیهت هواک -  -  هواک

3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5965681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح ءافطا  متسیس  یارجا 

1101004117000108 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هلحرم 2 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  هناماس  زاین  شیپ 

تسیمازلا یسررب  تهج  تراچ  تناگ  ینف و  لازوپورپ  هئارا 

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

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 یارجا   یارجا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هدیفر  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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدیفر یشخبناوت  ناتسرامیب  رد  بوصنم   GE-EST ریذپ سردآ  دنمشوه  قیرح  مالعا  یاهمتسیس  یرادهگنو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090812000036 زاین :  هرامش 

نارهت هدیفر  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هنالاس 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یط هنایلاس  تروصب  هدیفر  یشخبناوت  ناتسرامیب  رد  بوصنم   GE-EST ریذپ سردآ  دنمشوه  قیرح  مالعا  یاهمتسیس  یرادهگنو  سیورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ رد  یلیمکت  تاحیضوت  دیدزاب ...  یارب  یگنهامه  تهج  یغورف  سدنهم  ینف 22678506  رتفد  هرامش  یراذگاو .....  دادرارق 

1935973476 یتسپ :  دک   ، 9 کالپ یبونج  یمبلس  وگوزردناراولب خ  هیرطیق  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22678517-021  ، 22678526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22232741-021 :: 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

دیلقا ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات هاگنامرد  رورس  قاتا  قیرح  افطا  تهج  fm200 هاگتسد دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092387000002 زاین :  هرامش 

دیلقا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

1 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 
دیلقا سراف ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7381747919 یتسپ :  دک  دیلقا ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد   - مرکا یبنراولب  یادتبا  - دیلقا - سراف دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44524111-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44534772-071 :: 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

GE-ESTGE-EST ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ دنمشوه   دنمشوه قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3838

نیمات نیمات هاگنامرد   هاگنامرد رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح افطا   افطا تهج   تهج   fm200fm200 هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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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نارهت هبعش 19  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  یمازلا  نامتخاس  دیدزاب   ) هبعش 19 نامتخاس  قیرح  مالعا  تازیهجت  متسیس و  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090735000005 زاین :  هرامش 

نارهت هدزون  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عبرم رتم   4000 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

قیرح مالعا  یاه  متسیس  یژولونکت  نیرتدیدج  اب  دیدزاب  طرش  هب  هقبط  رد 7  رتم  تحاسم 570  هب  نامتخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598719311 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 19  وشرو  نابایخ  یونج  یدضع  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88909931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88907818-021 :: 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

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  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 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش ناسارخ  ناتسازاگ  تکرش  الاک  روما  هعومجم  قیرح  افطا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000103 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403340-058  ، 32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: 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

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت وو   متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

یلامش یلامش ناسارخ   ناسارخ ناتسازاگ   ناتسازاگ تکرش   تکرش الاک   الاک روما   روما هعومجم   هعومجم قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بونج  تشادهب  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 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تشادهب  زکارم  کیکفت  هب  قیرح  یافطا  لوسپک  عیزوت 139  ینیزگیاج و  ژراش ،  ، یروآ عمج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030618000053 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 139 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم راک  مامتا  زا  سپ  هام  هیوست 2  - تسویپ قبط  تشادهب  زکارم  کیکفت  هب  قیرح  یافطا  لوسپک  عیزوت 139  ینیزگیاج و   ، ژراش ، یروآ عمج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09126499531 تهج  هرامش  - دراد روضح  ژراش  ماگنه  تشادهب  زکرم  سانشراک  - دامرف هجوت  تسویپ  تاکن  هب  - تسیمازلا کیکفت  هب  تمیق  هیارا 

1417863181 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ یعیفش  دیهش  هچوک  یزاریش  لاصو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66475600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66475600-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5965762 شتآ  یکینورتکلا  تراک  قیرح -  مالعا  لرتنک  هحفص 18)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3030   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح یافطا   یافطا لوسپک   لوسپک عیزوت  139139   عیزوت وو   ینیزگیاج   ینیزگیاج ژراش ،  ،  ژراش ،، یروآ یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دولانیب دیدج  رهش  نارمع   :: 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 19 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

« هکبش تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هرواشم ، هکبش ، تینما  یناسرزورب ، ینابیتشپ ، یرادهگن ، تامدخ   : » تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001282000029 زاین :  هرامش 

دولانیب دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  یتساوخرد  تسویپ و  کرادم  دانسا و  هیلک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تثعب ،  راولب  ناربلد - هلحم  دولانیب -  دیدج  رهش  روباشین - دهشم -  نابوتا  رتمولیک 55  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9351346483

33564220-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33564222-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

«« هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هرواشم ، ، هرواشم هکبش ، ، هکبش تینما   تینما یناسرزورب ، ، یناسرزورب ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن تامدخ   تامدخ »» ناونع : : ناونع 4343

ایای هنومن   هنومن هئارا   هئارا ددرگ   ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم زاین   زاین یلک   یلک حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یرونربیف   یرونربیف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم یمازلا   یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم

4444
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یرونربیف  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935000759 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دربراک شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  یروانف  دربراک  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-GLC-LH-SMD لدم یرون  ربیف   SFP لوژام الاک :  مان 
یروانف

ددع 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-10G-SR لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3KX-NM-1G لدم هنایار  هکبش  چیئوس  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
جوم تاطابترا  رکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   C3850-NM-4-1G لدم هنایار   SFP لوژام الاک :  مان 

موس
ددع 30 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC LH-SM لدم یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5965042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کینوساناپ کرام  تسویپ  مئامض  قبط  لوژام  / تراک مالقا  ناونع : 

14013373 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/27 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یناریادنربزا  سانجا  یمامت  تسویپ  کرادم  قبط  ناگزمره  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هکبش  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004557000039 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب مزال  یاهزوجم  یاراد  هک  سابعردنبرهش  حطس  یاهیگدنیامنواهتکرش  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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام تراک -  -  تراک مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

دشاب دشاب یناریادنربزا   یناریادنربزا سانجا   سانجا یمامت   یمامت تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط ناگزمره   ناگزمره یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات لکلک   هرادا   هرادا هکبش   هکبش هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4646
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5965264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امرفراک رظان و  تارظن  تسویپ و  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  ریالم   PC زکرم رد  یطابترا  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001697 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

دوش تسویپ  نکسا و  ، اضما ، رهم ، لیمکت هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق  مالعا  لودج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  - 2

ددرگ یم  یفرعم  یعامتجا  نیمات  هب  باسحاصافم  ذخا  تهج  هدوب و  یتامدخ  تیلاعف  نیا  - 3

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

38271110-081  ، 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

امرفراک امرفراک وو   رظان   رظان تارظن   تارظن وو   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ریالم   ریالم   PCPC  زکرم زکرم ردرد   یطابترا   یطابترا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4747
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سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5965436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یالاک  - هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000073 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یناریا یالاک   یالاک -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 4848

هاگتسد هاگتسد ودود   تروپراهچ   تروپراهچ چیئوس   چیئوس وو   هاگتسدکی   هاگتسدکی لاتیجید   لاتیجید رتم   رتم یتلوم   یتلوم وو   هاگتسدکی   هاگتسدکی هکبش   هکبش رتست   رتست وو   هاگتسد   هاگتسد کیکی   یرایش   یرایش راهچ   راهچ لیرد   لیرد ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگتسد ود  تروپراهچ  چیئوس  هاگتسدکی و  لاتیجید  رتم  یتلوم  هاگتسدکی و  هکبش  رتست  هاگتسد و  کی  یرایش  راهچ  لیرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ 09176254014 حرشب 

1101004340000653 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DKVM-8E لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  شرب  کین  یتراجت  مان   NB131 لدم یتارباخم  هکبش  رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نیباک تراجت  رتخا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   TOSAN هدنزاس عجرم   BMC لدم نک  نتب  لیرد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
تراجت ناس  لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DT-182 لدم لاتیجید  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 123 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bhrjnq87r94lz?user=37505&ntc=5965490
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5965490?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  نیئان  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم رظن  دم   CISCO C9200L-24T-4G-E لدم چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن لصاح  سامت  نیئان  هبعش  تاعالطا  یروانف  دحاو  هرامش 03146256901  اب  زاین  تروص  رد 

1101092342000002 زاین :  هرامش 
نیئان هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960S-24TS-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم لاسرا  تسویپ  هب  قیقد  ینف  تاصخشم.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8391813781 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نازابناج خ  خ  نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46252611-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46256057-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCO C9200L-24T-4G-ECISCO C9200L-24T-4G-E  لدم لدم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  لیاف و  قبط  یصاصتخا - تنرتنیا  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  تکرش  گربرس  رد  رهم و  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

1101004139000052 زاین :  هرامش 
بآ تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هیناثرب تیباگم  50 دادعت : 

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

تسویپ تامدخ  لیاف و  قبط  یصاصتخا - تنرتنیا  سیورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تکرش  گربرس  رد  رهم و  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

1658954381 یتسپ :  دک  بآ ،  تاقیقحت  هسسؤم  روپسابع ، دیهش  راولب  هیمیکح ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304246-021  ، 77000300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77311959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تکرش   تکرش گربرس   گربرس ردرد   وو   رهم   رهم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ تامدخ   تامدخ وو   لیاف   لیاف قبط   قبط یصاصتخا - - یصاصتخا تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5151
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ناهفصا ناتسا  نیئان  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .... و  - UTP - PARTCH PANEL 24 PORT UTP - PARTCH CORD UTP 1 M - PARTCH CORD UTP 3 M هکبش لباک  نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  تادنتسم  هب  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101092342000003 زاین :  هرامش 
نیئان هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نیئان ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  نیئان  هبعش  تاعالطا  یروانف  دحاو  هرامش 03146256901  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8391813781 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نازابناج خ  خ  نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46252611-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46256057-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UTP -  PARTCH PANEL 24 PORT UTP -  PARTCH CORD UTP 1  M -  PARTCH CORD UTP 3UTP -  PARTCH PANEL 24 PORT UTP -  PARTCH CORD UTP 1  M -  PARTCH CORD UTP 3  هکبش هکبش لباک   لباک نیمات - : - : نیمات ناونع : : ناونع
 ....  .... وو  -  - MM

5252

هکبش هکبش رتور   رتور رورس   - - رورس کسید   کسید دراه   دراه هنایار - - هنایار دربردام   دربردام هنایار -  -  هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم - -   DDR3DDR3  مرمر هنایار - - هنایار ویوی   یپیپ   یسیس   لانرتنیا -  -  لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع
هنایار هنایار

5353
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هدهع هب  لمح  هیارک  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحت  دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  سانجا  دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم هدننک  نیمات 

1101092606000012 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتسود هلادی  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   WD2002FAEX لدم  TB 2 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 31 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
یمتسر وهاش  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 3/0 شزادرپ تعرس   LGA BOX لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

مرخ ناگرزاب  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   K4T1G084D3QR لدم  GB 4 تیفرظ  DDR3 مر الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
GREEN یتراجت مان   GP330A لدم  W 330 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

یروآ نف  هعسوت  قیقحت و  هدننک  هضرع  عجرم   Biostar یتراجت مان   G41D3 لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 300GB 15K DP لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   rb 750 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3516766898 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  نایگنهرف  هاگشناد  یفقاو  فیرش  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341366-023  ، 33363962-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33325337-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوم سوم دروبیک -  -  دروبیک روتینام -  -  روتینام لماک -  -  لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 5454
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تسویپ لیاف  قبط  ددع   1 سومددع  1 دروبیک ددع  1 روتینام ددع   1 لماک سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  شرافس  تبث  زا  سپ  زور  الاک 3 لاسرا  تلهم 

تسا یمازلا  تخادرپ  تهج  یقیقح  صاخشا  یداصتقادک 
1101091536000221 زاین :  هرامش 

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیچ وسارف   FOM-3512B لدم  3D optical wired سوام الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   MARSHAL یتراجت مان   ME-2322 لدم  SPEAKER وگ دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
یوادس همطاف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MEMBRANE KEYBOARD یتراجت مان   KM0310 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DKVM-8E لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
ایلیا نازاس  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   cm 99 لوط  MA591G لدم  USB لباک الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 300GB 15K rpm 3.5inch FC Server hard disk drive لدم  GB 300 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 
نیچ هدنزاس  روشک  نارهت  شزادرپ  نایوپ 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

اتنپس زارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم   D-NET یتراجت مان   m 1/5 لوط  I200 لدم رتنیرپ  طبار   USB لباک الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

تسیمزلا یقیقح  صاخشا  یداصتقا  دک  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپیم  ماجنا  یدعب  تامادقا  دات  زا  سپ  لاسرا و  هدنشورف  طسوت  هنومن  موزل  تروص  رد 

دشاب  یم  یرابتعا  هجو  زیراو  الاک  دات  تفایرد و  زا  سپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  راب  لمح  هیارک 

3867141113 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینیمخ  ماما  هاگشیالاپ  بنج  دنزاش  یهارود  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33493343-086  ، 33493310-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668894-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نامرک قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPGM-24-1052-432-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 29-08-1401 08-09-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5965889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  ددع  دادعت 1 هب  QLOGICددع و دادعت 27  هب  IBM یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یسانشاوه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیم ردنلیسرس  رشاو  کرحتم  تباث و  ناقاتای  نوتسیپ  گنیر و  تس  ینوتسیپ -  روتوم  یزاگرلوک 30.000  یفرصم - : مالقا  یکدی و  تاعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و  - UPS صوصخم تعاس  رپمآ  تلو 28  یرتاب 12  ردنلیس -  زنیکرپ 4  روتارنژ  لزید  گنل 

یسانشاوه یاهرادار  تیاس  یفرصم  مالقا  یکدی و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا 
.دشاب یناریا  الاک 

1201003010000024 زاین :  هرامش 
روشک یسانشاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  تسویپ  تاعطق  تسیل  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

تسویپ تسیل   1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  تیولوا  یاراد  طیارش  دجاو  یموب  ناراکنامیپ  ، ربارب طیارش  رد  هعسوت  مشش  هلاسجنپ  همانرب  نوناق  هدام 47  دانتسا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپروتکاف  شیپ  افطل 

.دوب دهاوخ  یدادرارق  تروصب  زور  زا 7 شیب  یروتکاف و  تروصب  هلماعم  زور  7 تدم رد  سانجا  لیوحت  تروص  رد  تخادرپ  هوحن 

1387835811 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  نامزاس  جارعم - راولب  یدازآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66070011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070022-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

QLOGICQLOGICوو ددع   ددع دادعت  2727   دادعت هبهب   IBMIBM ناونع : : ناونع 5555

رشاو رشاو کرحتم   کرحتم وو   تباث   تباث ناقاتای   ناقاتای نوتسیپ   نوتسیپ وو   گنیر   گنیر تستس   ینوتسیپ -  -  ینوتسیپ روتوم   روتوم   30 .00030 .000 یزاگرلوک   یزاگرلوک یفرصم - : - : یفرصم مالقا   مالقا وو   یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 ....  .... وو  -  - UPSUPS صوصخم   صوصخم تعاس   تعاس رپمآ   رپمآ   2828 تلو   تلو   1212 یرتاب   یرتاب ردنلیس -  -  ردنلیس   44 زنیکرپ   زنیکرپ روتارنژ   روتارنژ لزید   لزید گنل   گنل لیم   لیم ردنلیسرس   ردنلیسرس

5656
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5966137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153877 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ونیودرآ رلرتنک  درب  ونیودرآ و  دلیش  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/05 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5966198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/09 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتساوخرد ربمان  تراپ  قبط  متسیس  ایاپ  کرام  هنایار  کر  ینیس  یراوید -  کر  ناونع : 

14013253 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/27 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزکرم5964705 لوژام  تقوم  یالاک  ملق  هرادج -  ود  هرجنپ  هحفص 18)برد و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ونیودرآ ونیودرآ رلرتنک   رلرتنک درب   درب وو   ونیودرآ   ونیودرآ دلیش   دلیش ناونع : : ناونع 5757

یتساوخرد یتساوخرد ربمان   ربمان تراپ   تراپ قبط   قبط متسیس   متسیس ایاپ   ایاپ کرام   کرام هنایار   هنایار کرکر   ینیس   ینیس یراوید -  -  یراوید کرکر   ناونع : : ناونع 5858
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

مرخ5964745 ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  رازفا  تخس  رازفا ،  مرن  هکبش ،  ینابیتشپ  دادرارق 
هرد

هحفص 7) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سناکرف5964777 ییویدار  کنیل  نتنآ  هتسبرادم  - هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5964812 تسیل  قباطم  یت  یآ  هرواشم  هحفص 7)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5964830 تحت  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 62)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5965625 تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  نکیرتشم  تامدخ  هزیناکم  متسیس  دیرخ 
.دشاب یم  مالعتسا 

هحفص 7) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا5965720 هنایار  تازیهجت  هکبش و  یرادهگنو  سیورس  ، ینابیتشپ هحفص 7)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس5965748 یدربراک  یاه  هناماس  تیاس و  بو  یتینما  یبایزرا  هحفص 7)تست  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5965810 یزادنا  هار  بصن و  یرونربیف ، هکبش و  یشک  هحفص 62)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تارادا5965852 تاطابترا  هیلکو   active , passive تازیهجت زا  هحفص 7)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا5965869 هنایار  هکبش  عیاقو  تیریدم  یراگندادیور و  هداد و  زکرم  یزاس  هحفص 7)نما  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد5966048 تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  تامدخ و  هحفص 7)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کر5966190  - رازفا مرن   - یطابترا لباک  هحفص 7)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگدورف5966235 یریوصت  تراظن  متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  تامدخ و  هحفص 62)الاک -  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهار نیب  یهافر  یتامدخ  عمتجم  ییامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000148 زاین :  هرامش 

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

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهار نیب  یهافر  یتامدخ  عمتجم  ییامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ یقت  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5964951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب  مالعتسا  مرف  قباطم  رباعم  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

1101093274000005 زاین :  هرامش 
یر ناتسرهش  یزکرم  شخب  دابا  یقت  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

ناملبم دیلوت  سیورس :  مان 
ددع  60 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
یر نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866736851 یتسپ :  دک  تمالس  ، ناتسوب  بنج  یبارت  نیسح  دیهش  نابایخ  دابآ  یقت  یررهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33404663-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33404663-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهار یهار نیب   نیب یهافر   یهافر یتامدخ   یتامدخ عمتجم   عمتجم ییامنهار   ییامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5959

رباعم رباعم ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 6060

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 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهناتسرهش یاههار  حطس  رد  یا  هداج  ینمیا  تازیهجت  یماظتنا و  یراطخا ، یاهولبات  مئالع ، بصن  شوقن و  رغت  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز هیناطلس و 

1101003273000260 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهناتسرهش یاهناتسرهش یاههار   یاههار حطس   حطس ردرد   یایا   هداج   هداج ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   یماظتنا   یماظتنا یراطخا ، ، یراطخا یاهولبات   یاهولبات مئالع ، ، مئالع بصن   بصن وو   شوقن   شوقن رغت   رغت هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع
ناجنز ناجنز وو   هیناطلس   هیناطلس

616 1
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دابآ یقت  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5965577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093274000006 زاین :  هرامش 

یر ناتسرهش  یزکرم  شخب  دابا  یقت  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
ناملبم دیلوت  سیورس :  مان 

ددع  60 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 
یر نارهت ،  لیوحت :  لحم 

دوش رپ  اهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866736851 یتسپ :  دک  تمالس  ، ناتسوب  بنج  یبارت  نیسح  دیهش  نابایخ  دابآ  یقت  یررهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33404663-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33404663-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود هیاپ  ددع  ددع POE و 6  هارمه 6  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000732 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاحیضوت  حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

نیبرود نیبرود هیاپ   هیاپ ددع   ددع   66 وو     POEPOE  ددع ددع   66 هارمه   هارمه هبهب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود ددع   ددع   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشوب ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5964682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  طیارش  اب  قباطم  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  یقرب  هرکرک  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  روتکاف  شیپ  لاسرا 

1101003452000041 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا وکس  تکرش  زا   2500x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 80  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

.تسویپ لیاف  طیارش  اب  قباطم  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  یقرب  هرکرک  برد  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  روتکاف  شیپ  لاسرا 

.دیئامن لصاح  سامت  یردیح  یاقآ  هرامش 09120171400  ای  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 

7515796957 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  تیریدم  نامتخاس  هر - )  ) ینیمخ ماما  نادیم  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305111-077  ، 33543277-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33543282-077 :: 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

یمیم یمازلا   یمازلا تمیق   تمیق روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم نواعت   نواعت هعسوت   هعسوت کناب   کناب بعش   بعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 23 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ار لک  تمیق  هن  دامن  دراو  هطوبرم  تمسق  رد  ار  عبرم  رتم  کی  هدش  مامت  تمیق  افطا  پآ (  لور  رتم  یارجا 112  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003198000013 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرمرتم 1 دادعت : 
1401/09/18 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامرف لصاح  سامت  نایدیمشع  سدنهم  هرامش 33881297-086  اب  ماهبا  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813776599 یتسپ :  دک  اروش ،  نادیم  زا  دعب  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33881286-086  ، 32217201-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32217201-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پآپآ لور   لور رتم   رتم   1 121 12 یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  مالعتسا و  حرش  هب  تشر  هاگدورف  لرتنک ) سسکا   ) یسرتسد لرتنک  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001225000021 زاین :  هرامش 
نالیگ هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ کینورتکلا  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   BITEL یتراجت مان   IC 5500 لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
یقت دمحم  روپ  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   ACME GENREAL یتراجت مان   G-125 لدم یسرزاب  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زرویار یعونصم  شوه  هدننک  هضرع  عجرم   FUTRONIC یتراجت مان   FS25 لدم ناوختراک  اب  تشگنا  کت  لاتیجید  تشگنا  رثا  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا و مرف  هک  یناگدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  تسا  یهیدب  .دشاب  یم  هخروم 1401/09/02  هبنش  راهچ  زور  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  تئارق  دنیامنن ، روهمم  لیمکت و  ار  ینف  تاصخشم 

4163935365 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  - یلزنا هداج   7 رتمولیک - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33888440-013  ، 34888444-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33720099-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوختراک ناوختراک اباب   تشگنا   تشگنا کتکت   لاتیجید   لاتیجید تشگنا   تشگنا رثا   رثا رنکسا   رنکسا یسرزاب -  -  یسرزاب تیگ   تیگ ناوخ -  -  ناوخ تراک   تراک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6666

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   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5965092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناوخ تراک  ددرت  لرتنک  هاگتسد  ناونع : 

14013272 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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 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 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

5965537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیلوردیه کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003860000036 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 : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

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

تسیل قبط  نادهاز  هاگدورفرد  هدافتسا  تهج  یکیلوردیه  کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  هار  زاین  درومدشابیم  هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  اه  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

ناوخ ناوخ تراک   تراک ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6767

یکیلوردیه یکیلوردیه کرحم   کرحم متسیس   متسیس اباب   یراحتنا   یراحتنا دضدض   ینفد   ینفد ینیمز   ینیمز دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نواعت هعسوت  کناب   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریش بجع  هبعش  نواعت  هعسوت  کناب  یقرب  هرکرک  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000032 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مالعتسا  مرف  حرشب  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هنهد  1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموینیمولآ هغیت  اب  یقرب  هرکرک  برد  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریش ریش بجع   بجع هبعش   هبعش نواعت   نواعت هعسوت   هعسوت کناب   کناب یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن ناونع : : ناونع 6969

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا زاین  دنرب  طسویپ و  تسیل  قبط  بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

.دشکیم لوط  هام  دودح 3  الاک  هجو  تخادرپ 
1101000257002804 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازهود اراک  هدننک  هضرع  عجرم  رازهود  اراک  یتراجت  مان   Kara Face NT لدم یسرتسد  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگن دیق  هدوزفا  شزرا  تایلام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یموب  احیجرت  هدننک  نیمات 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  ناتسرامیب  رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه 

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

الاک الاک هجو   هجو تخادرپ   تخادرپ .تسا   .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   تسا .  .  تسا زاین   زاین دنرب   دنرب وو   طسویپ   طسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.دشکیم .دشکیم لوط   لوط هام   هام دودح  33   دودح

7070
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مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 07 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط  ( ناویا یتشهب  خ ش   - هلبارس رصعیلو  خ   - نانادبا ماما  خ   - نانادبآ  ) هبعش یدالوف 4  چناپ  لور  یاه  هرکرک  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف 

1101001509000033 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

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

یعیفر سدنهم  نایاقآ  نامتخاس 08433381988  هریاد  نفلت   - دشاب یم  تساوخرد  دروم  تسویپ  لیاف  قبط 3  = تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  تکرش  در  هلزنمب  تمیق  جرد  مدع  ینف -  لاوس  تهج  دنوزورونو 

6931644744 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  یتسرپرس  ماما -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33351005-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33382307-084 :: 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

قبط قبط  ( ( ناویا ناویا یتشهب   یتشهب شش   خخ    - - هلبارس هلبارس رصعیلو   رصعیلو خخ    - - نانادبا نانادبا ماما   ماما خخ    - - نانادبآ نانادبآ  ) ) هبعش هبعش   44 یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف

7171
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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 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  4  ) تساوخرد قباطم  یقرب  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000379 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییاضر یاقآ  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
39903943 ایور

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

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

نانمس هاگدورف   :: 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   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( ددع ددع   44  ) ) تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

...و ...و ددرت -  -  ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناوختراک -  -  ناوختراک اباب   تشگنا   تشگنا کتکت   لاتیجید   لاتیجید تشگنا   تشگنا رثا   رثا رنکسا   رنکسا تئارق -  -  تئارق تهج   تهج ناوخ   ناوخ تراک   تراک یقرب   - - یقرب لفق   لفق ناونع : : ناونع 7373
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نانمس هاگدورف  لرتنک  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000014 زاین :  هرامش 

نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ماوق ازریم  نیسح  هدنزاس  عجرم  لدم 350  یقرب  لفق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

رازفا هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   SIRIT هدنزاس عجرم   ID5100 UHF لدم وردوخ  یور  هبوصنم   RFID یاه  Tag تئارق تهج  ناوخ  تراک  الاک :  مان 
اصحا ینمیا 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

زرویار یعونصم  شوه  هدننک  هضرع  عجرم   FUTRONIC یتراجت مان   FS25 لدم ناوختراک  اب  تشگنا  کت  لاتیجید  تشگنا  رثا  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
شزادرپ یایند  هدننک  هضرع  عجرم   DONYAYE PARDAZESH یتراجت مان   RB2 لدم هجرد  یا 120  هخاش  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

اریو دنپس  ناماگشیپ  ناریا  اریو  دنپس  ناماگشیپ   PSV-DC110-W-2CH تیگ رلرتنک  هکبش  تحت  هلاناک  ود   VIERA ACCESS WIGAND لماک درب  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد  یلاسرا  الاک  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3535145111 یتسپ :  دک  نانمس ،  هاگدورف  ناغماد  هداج  رتمولیک 10  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350050-023 :: 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
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/11/29عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/31 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاهلیاف  گولاتاک  ینف و  تاصخشم  - faac ناشن  - کیتاموتا برد  یلیر  کج  ناونع : 

14013092 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/29 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

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 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدزاب رتم )  15  ) یقرب هرکرک  روتوم  لور و  ندومن  رواک  روظنم  هب  هدش  ارجا  حرط  هنومن و  قباطم  تیزوپماک  قرو  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا 

1101003038000378 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

39903943 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
ایور ییاضر  یاقآ 

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

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: 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

faacfaac ناشن   ناشن  - - کیتاموتا کیتاموتا برد   برد یلیر   یلیر کجکج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

تیزوپماک تیزوپماک قرو   قرو بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشرهم هقطنم  افبآ  کینورتکات  تظافح  بصن  هناماس  تامدخ  نیمضت  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  لمح ، تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005186000177 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3158846869 یتسپ :  دک  اروش ،  رذگریز  یادتبا  نارمچ -  دیهش  راولب  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32117145-026  ، 32117000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32117146-026 :: 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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح بصن   بصن هناماس   هناماس تامدخ   تامدخ نیمضت   نیمضت وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یزادنا  هار  بصن و  اب  هارمه  هطوبرم  رازفا  مرن  اب  ناوخ  کالپ  نیبرود  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002507 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ شزادرپ  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ALFA110 لدم یتراظن  یناوخ و  کالپ  کیفارت  تعرس و  لرتنک   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم تیریدم  هیدأت  تسیابیم  ناگدننک  تکرش   – ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ًافطل   - یرابتعا تخادرپ   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  دنشاب .  هتشاد  ار  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  صوصخ  رد  زاریش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه هطوبرم   هطوبرم رازفا   رازفا مرن   مرن اباب   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 6 لحم  رد  لیوحت   - یتسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ینابیتشپ  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000192 زاین :  هرامش 

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

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 28 دادعت : 

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

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

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

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

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناکرف سناکرف ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل نتنآ   نتنآ هتسبرادم   - - هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هشقن  راک و  حرش  قباطم  یزادنا  هار  بصن و  تهج  ییارجا  یاه  هشقن  هیهت  یاه و  نیبرود  ییامناج  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000648 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  تمیق  داهنشیپ  ، هدش دات  راک  حرش  ، هموزر ، ینمیا تیحالص  یهاوگ  ، یمسر همانزور  ، همانساسا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تفن  تسارح  هدات 

یمیشورتپ بنج  درجورب  - کارا هداج  رتمولیک 21  : ارجا لحم 
08638244034: تاعالطا بسک  تهج  سامت  نفلت 

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

38244035-086  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تهج   تهج ییارجا   ییارجا یاه   یاه هشقن   هشقن هیهت   هیهت وو   یاه   یاه نیبرود   نیبرود ییامناج   ییامناج وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  قبط  تاصخشم  .دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  دشابیم .  هیاشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004366000071 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NSD-P4230R لدم بش  رد  دید  تیلباق  موز و  ربارب  لسکیپاگم 30 مادیپسا 2 هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916978477 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37240171-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37254750-035 :: 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

لیبدرا یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنیامن تکراشم  دناوت  یم  یموب  یاهتکرش  طقف  لیبدرا - یا  هقطنم  بآ  تکرش  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001292000054 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1402/08/30 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619667691 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  شترا ، نادیم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31746273-045  ، 33710001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33714210-045 :: 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

هکبش هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8181
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رهشناریا 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  هیلک  اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  مالقا  قیقد و  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101090327000007 زاین :  هرامش 
رهشناریا هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

ناریا بوذ  سرپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 1   HV-02C لدم  CCTV لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  هطوبرم  مرف  لیمکت  هژورپ و  یارجا  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  هدش  دیق  طیارش  هیلک  تیاعر 

.دنشاب یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  ناتسا  یموب  یاه  تکرش  طقف 

9918734311 یتسپ :  دک  نفلت 05437222796 ،  رهشناریا  هاگدورف  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222799-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227746-054 :: 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

لیاف لیاف ردرد   مالقا   مالقا وو   قیقد   قیقد تاصخشم   تاصخشم تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدش   هدش رکذ   رکذ تسویپ   تسویپ
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دنجریب هاگشناد   :: 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   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات اه  هنیزه  هیلک  .تسا  هباشم  دکناریا  .تسیمازلا  تادنتسم  یراذگراب  .تسویپ  تادنتسم  قبط  یبناج  مزاول  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  دنجریب  هاگشناد 

1101030257000074 زاین :  هرامش 
دنجریب هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

عجرم ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.ND-V3322 لدم ریغتم  زنل  لسکیپ و  اگم  تیفیک 3  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شریذپ .تسا  هدننک  نیمات  اب  بصن  هنیزه  سانشراک 05631021021  نفلت  .تسا  هدننک  نیمات  اب  دنجریب  هاگشناد  ات  لمح  هلمجنم  اه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  رد  هدش  رکذ  دراوم  هیلک 

9717851367 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  - هاگشناد سیدرپ  - هاگشناد راولب  - ینیوآ دیهش  راولب  یاهتنا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32202049-056  ، 32202126-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32202517-056 :: 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

اتات اهاه   هنیزه   هنیزه هیلک   هیلک .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا .تسیمازلا   .تسیمازلا تادنتسم   تادنتسم یراذگراب   یراذگراب .تسویپ   .تسویپ تادنتسم   تادنتسم قبط   قبط یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   دنجریب   دنجریب هاگشناد   هاگشناد
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تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم ) نیبرود  )  HPDL380 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091168000084 زاین :  هرامش 

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HP DL180 G6 E5520 3X2GB 8LFF SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 2 زاب  هزور  الاک 7 لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

تسا د یمازلا  اتفا  یهاوگ  هئارا 

7861756447 یتسپ :  دک  یزکرمداتس ،  - دهاش نادیم   - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43318971-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43315990-034 :: 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 تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم ) ) هتسبرادم نیبرود   نیبرود ) )   HPDL380HPDL380 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484
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هقطنم 5 نارهت  بالضاف  بآ و   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لوادج  مالعتسا و  هگرب  قبط  تازیهجت  تاقلعتم و  هیلک  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093356000058 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 بالضاف  بآ و   : ّ هدننک رازگرب 
زاسهب عیانص  یربهار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   NSR 1100 لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت مهبم  طورشم و  ، شودخم تاداهنشیپ  هب  - ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  دانسا  ءاهب و  مالعتسا  هگرب  هناماس ، رد  تمیق  نالعا  ماگنه  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دودرم  مالعتسا  هگرب  هناماس و  یداهنشیپ  تمیق  رد  تریاغم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا 

1319994111 یتسپ :  دک  یقرش ،  بونج  علض  ینیمخ  ماما  نابایخ  عطاقت  باون  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66385127-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66385121-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصوصخ طیارش   , ینف تاصخشم  اب  قباطم  هناخ ,"  دیلک  تسپ 20/63 ناتسوب و  عمتجم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تمیق  لودجو 

1101003809000530 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقارشا یاقآ  بانج  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لوادج   لوادج وو   مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب قبط   قبط تازیهجت   تازیهجت وو   تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8585

LANLAN  یاه یاه هکبش   هکبش دربراک   دربراک هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود رورس   رورس ناونع : : ناونع 8686
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کارا هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5965810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مالعتسا مرف  قبط   ) نیبرود یزادنا  هار  بصن و  یرونربیف ، هکبش و  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000030 زاین :  هرامش 
کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

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

( مالعتسا مرف  قبط   ) نیبرود یزادنا  هار  بصن و  یرونربیف ، هکبش و  یشک  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یرونربیف ، ، یرونربیف وو   هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 8787
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دورهاش هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کتسد 1.5 هارمه  هب  یرتم  روات 4   - TYPE B هتسب رادم  نیبرود   - TYPE A هتسب رادم  نیبرود  سانجا - :  ریاسو  هتسب  رادم  نیبروددیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و چیئوس  - یراوید -  کر  -  cable management رورس -  نویسادنوف -  روات و  بصن  لمح و  یرتم 

دادرارق داقعنا  زا  دعب  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  هارمهب  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  سانجا  ریاسو  هتسب  رادم  نیبروددیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101001535000017 زاین :  هرامش 
دورهاش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
ددع  12 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

دورهاش نانمس ،  لیوحت :  لحم 

یارب یصاصتخا  طیارش  نتشاد  نمض  رد  دریذپ  یم  ماجنا  دادرارق  داقعنا  زا  سپو  هدننک  نیمات  اب  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یتسویپ  کرادم  قبط  ناگدننک  نیمات 

3656171311 یتسپ :  دک  دورهاش ،  هاگدورف  دهشم  هداج  رتمولیک 15  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32506474-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32506360-023 :: 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

نیبرود5965831 هیاپ  ددع  ددع POE و 6  هارمه 6  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  ددع  هحفص 48)دیرخ 6  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

ناوختراک5965864 اب  تشگنا  کت  لاتیجید  تشگنا  رثا  رنکسا  تئارق -  تهج  ناوخ  تراک  یقرب  - لفق 
...و ددرت -  لرتنک  تیگ  - 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   تامدخ   تامدخ الاک -  -  الاک ناونع : : ناونع 8888

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 " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

تسا5965408 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  هیلک  اب  هتسبرادم  نیبرود 
.تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  مالقا  قیقد و  تاصخشم 

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

یولیس5964739 یساسا  یاهالاک  یاهرابنا  تهج  قیرح  مالعا  هحفص 26)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5965681 ءافطا  متسیس  یارجا  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 26)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5965716GE-EST ریذپ سردآ  دنمشوه  قیرح  مالعا  یاهمتسیس  یرادهگنو  هحفص 26)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5965762 شتآ  یکینورتکلا  تراک  قیرح -  مالعا  لرتنک  هحفص 18)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس5965866 قیرح  مالعا  تازیهجت  متسیس و  بصن  هحفص 26)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوختراک5964893 اب  تشگنا  کت  لاتیجید  تشگنا  رثا  رنکسا  یسرزاب -  تیگ  ناوخ -  تراک  یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناوختراک5965864 اب  تشگنا  کت  لاتیجید  تشگنا  رثا  رنکسا  تئارق -  تهج  ناوخ  تراک  یقرب  - لفق 
...و ددرت -  لرتنک  تیگ  - 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5964759 هار  بصن و  اب  هارمه  هطوبرم  رازفا  مرن  اب  ناوخ  کالپ  نیبرود  ددع  هحفص 62)4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5965092 تراک  ددرت  لرتنک  یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناوختراک5965864 اب  تشگنا  کت  لاتیجید  تشگنا  رثا  رنکسا  تئارق -  تهج  ناوخ  تراک  یقرب  - لفق 
...و ددرت -  لرتنک  تیگ  - 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ   :: 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 20 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصنو تشگربو  تفر  یروا  عمجو  لمح  هنیزه  دشابیم .  تسویپ  تسیل  ددع  دادعت 45 هدش .  هدافتسا  هباشم  دکناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  تمسقره  لحمرد 

1101091169000086 زاین :  هرامش 
زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 25 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   A-25 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

ردنلیس 45 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عمجو لمح  هنیزه  .ددرگ  یراذگراب  تمیق  دشابیم .  تسویپ  تسیل  ددع  دادعت 45 قیرحافطا  یاه  لوسپکژراش  هدش .  هدافتسا  هباشم  دکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  تمسقره  لحمرد  بصنو  تشگربو  تفر  یروا 

6193645868 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  کینیلک  یلپ  سوواکیک  نابایخ  ناگدازآ  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32239889-061  ، 32239894-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220012-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ اباب   طولخم   طولخم ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5965457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حلاصم هارمه  هب  رورس  یاه  قاتا  قیرح  دض  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092269000003 زاین :  هرامش 

قهد هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.ددرگ روظنم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  - راگدنام تیفیک و  اب   - ul درادناتسا یرارد  - ربتعم همان  تنامض  یناشن و  شتآ  هیدات  یاراد  قیرح و  دض  - 

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
رتم  100 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریز ورنیا  زا  تسا  هدش  یلومعم  نغور  گنر  البق  قاتا  فقس   - عبرم رتم  یبیرقت 100  ژارتم  هب  قاتا  ود  - ددرگ ظاحل  تمیق  رد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگرارق رظن  دم  زین  هدش  یفرعم  گنر  یارجا  تیلباق  مزال و  یزاس 

8541643156 یتسپ :  دک  افبآ ،  بنج  - رصعیلو راولب  قهد - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42274070-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42272748-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حلاصم حلاصم هارمه   هارمه هبهب   رورس   رورس یاه   یاه قاتا   قاتا قیرح   قیرح دضدض   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 9090

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   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   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5965927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  دات  ناریا  یلم  درادناتسا  یناشن و  شتا  هیدات  دنس  اب  امتح  ) قیرح دض  لباک  ناونع : 

14013370 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/27 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ5964719 اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  هحفص 5)شوماخ  قیرح  ( قیرح

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

یولیس5964739 یساسا  یاهالاک  یاهرابنا  تهج  قیرح  مالعا  هحفص 26)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5964816BW جنس زاگ  یاههاگتسد  زاگ  هحفص 26)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

حلاصم5965457 هارمه  هب  رورس  یاه  قاتا  قیرح  دض  یزیمآ  هحفص 5)گنر  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5965564 هحفص 26)ءافطا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5965681 ءافطا  متسیس  یارجا  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 26)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح دضدض   لباک   لباک ناونع : : ناونع 9191
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5965716GE-EST ریذپ سردآ  دنمشوه  قیرح  مالعا  یاهمتسیس  یرادهگنو  هحفص 26)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5965762 شتآ  یکینورتکلا  تراک  قیرح -  مالعا  لرتنک  هحفص 18)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیمات5965850 هاگنامرد  رورس  قاتا  قیرح  افطا  تهج   fm200 هاگتسد هحفص 26)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس5965866 قیرح  مالعا  تازیهجت  متسیس و  بصن  هحفص 26)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یلامش5965904 ناسارخ  ناتسازاگ  تکرش  الاک  روما  هعومجم  قیرح  افطا  متسیس  هحفص 26)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5965927 دض  هحفص 5)لباک  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5966043 یافطا  لوسپک  عیزوت 139  ینیزگیاج و  ژراش ،  ، یروآ هحفص 26)عمج  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تظافح5964726 بصن  هناماس  تامدخ  نیمضت  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  لمح ، تایلمع  یارجا 
کینورتکلا

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط  کسیددراه (  - نوفورکیم نیبرود - زنل  یرادربملیف -  یساکع و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000282 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نپاژ هدنزاس  روشک  ناریا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان  دک 84385010   DSLR-A850 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یرفعج یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09157021200 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ قبط   قبط کسیددراه (  (  کسیددراه -- نوفورکیم نوفورکیم نیبرود - - نیبرود زنل   زنل یرادربملیف -  -  یرادربملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9292
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 123 ھحفص 78 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ayqf4w23xyv42?user=37505&ntc=5965554
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5965554?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یراوزبس میکح  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5966067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شلف و نودب  بش  رد  یرادربسکع  تیلباق  فلتخم و  یدنبنامز  اب  یرادربسکع  تیلباق  لسکیپاگم -  یا 20  هلت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآدض شلف - نودب  بش  رد  یرادربملیف  نینچمه 

1101091399000023 زاین :  هرامش 
راوزبس یروانف  یشهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ناشیدنا ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسهل  هدنزاس  روشک   ECOTONE هدنزاس عجرم   ECOTONE یتراجت مان   SGN-5220 لدم یا  هلت  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
یعاس

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیلباق نینچمه  شلف و  نودب  بش  رد  یرادربسکع  تیلباق  فلتخم و  یدنبنامز  اب  یرادربسکع  تیلباق  لسکیپاگم -  یا 20  هلت  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بآدض شلف - نودب  بش  رد  یرادربملیف 

لیوحت زا  سپ  یراک  زور  هد  تیاهن  باسح  هیوست  هاگشناد -  برد  لیوحت  تمیق 

9617976487 یتسپ :  دک  یروانف ،  یشهوژپ و  تنواعم  یراوزبس  - میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44013387-051  ، 44012521-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44012521-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5964759 هار  بصن و  اب  هارمه  هطوبرم  رازفا  مرن  اب  ناوخ  کالپ  نیبرود  ددع  هحفص 62)4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سناکرف5964777 ییویدار  کنیل  نتنآ  هتسبرادم  - هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا5964785 هار  بصن و  تهج  ییارجا  یاه  هشقن  هیهت  یاه و  نیبرود  ییامناج  هحفص 62)یحارط و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش5964830 تحت  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 62)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5964944 یاه  نیبرود  یرادهگن  هحفص 62)ینابیتشپ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسا5965408 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  هیلک  اب  هتسبرادم  نیبرود 
.تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  مالقا  قیقد و  تاصخشم 

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نینچمه نینچمه وو   شلف   شلف نودب   نودب بشبش   ردرد   یرادربسکع   یرادربسکع تیلباق   تیلباق وو   فلتخم   فلتخم یدنبنامز   یدنبنامز اباب   یرادربسکع   یرادربسکع تیلباق   تیلباق لسکیپاگم -  -  لسکیپاگم   2020 یایا   هلت   هلت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
بآدض بآدض شلف - - شلف نودب   نودب بشبش   ردرد   یرادربملیف   یرادربملیف

9393
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دکناریا5965534 .تسیمازلا  تادنتسم  یراذگراب  .تسویپ  تادنتسم  قبط  یبناج  مزاول  نیبرود و 
.تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  دنجریب  هاگشناد  ات  اه  هنیزه  هیلک  .تسا  هباشم 

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5965552 تاصخشم  قبط  هتسبرادم ) نیبرود  )  HPDL380 رورس هحفص 62)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5965554( تسویپ قبط  کسیددراه (  - نوفورکیم نیبرود - زنل  یرادربملیف -  یساکع و  هحفص 7)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

.تسویپ5965574 لوادج  مالعتسا و  هگرب  قبط  تازیهجت  تاقلعتم و  هیلک  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5965767LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 62)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5965810 یزادنا  هار  بصن و  یرونربیف ، هکبش و  یشک  هحفص 62)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5965831 هیاپ  ددع  ددع POE و 6  هارمه 6  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  ددع  هحفص 48)دیرخ 6  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تیلباق5966067 فلتخم و  یدنبنامز  اب  یرادربسکع  تیلباق  لسکیپاگم -  یا 20  هلت  نیبرود 
بآدض شلف - نودب  بش  رد  یرادربملیف  نینچمه  شلف و  نودب  بش  رد  یرادربسکع 

هحفص 7) نیبرود  ( نیبرود

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

هاگدورف5966235 یریوصت  تراظن  متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  تامدخ و  هحفص 62)الاک -  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفرو لمح  هنیزه.دشاب  یم  تمدخدروم  صقاون  عفروژراش  تهج  لوسپکددع  527 دادعت.دشاب یم  هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  راکنامیپ  هدهعربدمآو 

1101091319000119 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 527 دادعت : 

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

هب یراذگ  تمیقزا  لبق.دنرادرارق  نیماروورهشمالسا  ، میرک طابر  ، نارهت یاهدحاو  رد  اه  لوسپک.ددرگ  یمدقعنمدادرارق  هدشداتراکنامیپاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  09127601419 اب لاوس  نتشاد  تروصرد.دامن  هعجارم  تسویپ  تسیل 

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ژراش5965697 تهج  هحفص 80)لوسپک  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هداد5966102 زکرم  تاعالطا  زاس  هریخذ  یاه  تخاسریز  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یکیلوردیه5965537 کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ژراش ژراش تهج   تهج لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 9494
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هاضق هوق  داتس   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن تمیق  مالعا  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب   REDHAT سنسیال

1101004813000297 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

سراپ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HPDL380G7 SFF CTO INCLUDED SENSAGE AND REDHAT SOFTWARE لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
میمصت

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدننک  نیمات  تکرش  هدهع  رب  لیوحت  نامز  زا  لاسکی  تدم  هب  لقادح  درادناتسا  فرع  قفو  هعوضوم  یاه  سنسیال  یتناراگ   – 1

دشاب  یم  زکرم  نیا  ناسانشراک  دات  سنسیال و  لیوحت  زا  سپ  یراک  تخادرپ 30  هوحن   – 2
.دشاب ون  لانیجروا و  دیاب  اه  سنسیال   – 3

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دامن دامن تمیق   تمیق مالعا   مالعا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب     REDHATREDHAT سنسیال   سنسیال دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 9595
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نامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp DL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000117 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب زا 2018  دعب  دیلوت  خیرات  اب  یتناراگ  لاسکی  یاراد  ریغ refurbished و  ون و  یلصا ،  دیاب  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616913555 یتسپ :  دک  یزکرم ،  رتفد   - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325734-034  ، 31325545-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس یارب   SSD دراه ددع  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000150 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

G10 رورس یارب   SSD دراه ددع  دیرخ 8   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hp DL380 G10hp DL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 9696

G10G10 رورس   رورس یارب   یارب   SSDSSD  دراه دراه ددع   ددع   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797
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گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030613000080 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
الاک  مان 

مک بو 
سام  دروبیک و 

کسیددراه 
رورس  دراه 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1455915581 یتسپ :  دک  یهلا ،  بیبح  شبن  ناخراتس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66554677-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66554677-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..و ..و رورس   رورس دراه   دراه کسیددراه -  -  کسیددراه سام -  -  سام وو   دروبیک   دروبیک مکمک -  -  بوبو   ناونع : : ناونع 9898
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لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هنیزه  - تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قباطم  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات 

1101001159000179 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 G6 X5560 PERF AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
درک رهش  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  .دشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  دیئات  روتکاف و  هئارا  الاک و  دیسر  زا  سپ  زور  رثکادح 40  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ.دیئامرف  لصاح  سامت  یدادیلع  سدنهم  مناخ  نفلت 09103120812

1439955471 یتسپ :  دک  متسیب ،  نابایخ  زا  دعب  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84977189-021  ، 84977426-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88336456-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یتعیرش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SHPGM-574-29-08 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5965239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100
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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 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5965282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رتوپماک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092160000328 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا شورف  روتکاف  رد  یتسپ  دک  هارمه  هب  هدنشورف  یلم  هرامش  ای  یداصتقا  دک  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  لمح و  یریگراب  هنیزه 

ددرگ لاسراو  همیمض  هدشاضما  رهم  شورف  روتکاف  شیپ 
ددرگ لاسرا  همیمض و  هدوزفا  شزرارب  تایلام  هگرب 

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

55901087-021  ، 77500263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77506081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف رتوپماک   رتوپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 10 110 1
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سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5965421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یالاک  - هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000072 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا یالاک   یالاک -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 102102
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 23 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داقعنا اب  هارمه  یکناب  همان  تنامض  روتکاف و  شیپ  هئارا  ) .تسا هباشم  دک  ناریا   . تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسد   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش اضما  رهم و  تسویپ  بمامت  تسیمازلا )  دادرارق 

1101003198000014 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/18 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسیمازلا دادرارق  داقعنا  اب  هارمه  یکناب  همان  تنامض  روتکاف و  شیپ  هئارا  ) .تسا هباشم  دک  ناریا   . تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسد   5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش اضما  رهم و  تسویپ  بمامت 

3813776599 یتسپ :  دک  اروش ،  نادیم  زا  دعب  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33881286-086  ، 32217201-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32217201-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داقعنا داقعنا اباب   هارمه   هارمه یکناب   یکناب همان   همان تنامض   تنامض وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا )) .تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  . . تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   55 ناونع : : ناونع
دوش دوش اضما   اضما وو   رهم   رهم تسویپ   تسویپ بمامت   بمامت تسیمازلا )  )  تسیمازلا دادرارق   دادرارق

103103
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سابعردنب قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابعردنب قرب  یورین  دیلوت  تکرش  رورس  تازیهجت  هنایار و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001441000016 زاین :  هرامش 

سابع ردنب  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم یمامت  داهنشیپ  لاسرا  ماگنه  رد  .دامرف  تمیق  مالعا  تسویپ  ینف  تاصخشم  هب  هجوت  اب  افطل  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  زاجم  نابحاص  یاضما  رهم و  اب  دانسا  یمامت  هارمه  هب  یمومع  طیارش  رد  هدش  تساوخرد 

دک تکرش ،  نامتخاس  تشهب - جرب  بنج  ادخان - لخن  هارراهچ  دنهس و  لصاف  دح  ینیمخ - ماما  راولب  سابعردنب –  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916854899 یتسپ : 

33669865-076  ، 33666584-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669856-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5965698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یالاک   - هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  رورس  قاتا  یزاسدرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000071 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

رورس رورس قاتا   قاتا یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا ناونع : : ناونع 105105
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(HPE 64 GB(1*64GB) -HPE 32 GB(1*32GB تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093085000015 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   3.4ghz cache لدم  MB 12 رورس هظفاح  شیازفا  تراک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2.6ghz cache لدم  MB 12 رورس هظفاح  شیازفا  تراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هب  طونم  روتکاف  تخادرپ  .دامن  تمیق  مالعا  سپس  هدهاشم و  لماک  روط  هب  تسویپ.تسا  هدش  تسویپ  لماک  حرش  اب  زاین  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ًامازلا  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  ینف  تاصخشم  ظاحل  زا  هاگشناد   IT ناسانشراک هیدات  الاک و 

8174673461 یتسپ :  دک  لک ،  یشزومآ  تنواعم  نامتخاس   - هاگشناد یقرش  برد  بیرج -  رازه  خ   - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37928011-031  ، 37928000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36693648-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هظفاح   هظفاح شیازفا   شیازفا تراک   تراک ناونع : : ناونع 106106
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یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور رثکادح 20  هجو  هیوست  هدوب و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ، رورس ژاتلو  روتالوگر  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف هئاراو  الاک  داتو  لیوحت  زا  سپ 

1101091781000316 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس ، عجرم  دقاف  نکزاب ، لیوک  هاگتسد  هژاتلو  ود  روتالوگر  هعطق ، لوژام ، الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست دشاب ، یم  هباشم  دک  ناریا  ، ددع دادعت 2   HP-407748-001 هرامش هب  ربمان  تراپ   HP-DN380-G5 رورس تهجژاتلو  روتالوگر  لوژام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09357600115 یکلم سدنهم  ینف  تاصخشمو  ماهبا  عفر  سامت  نفلت  ، روتکاف هئاراو  الاک  داتو  لیوحت  زا  سپ  زور  رثکادح 20  هجو 

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

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تمیق5964668 مالعا  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب   REDHAT سنسیال دشاب  یم  هباشم  دکناریا 
دامن

هحفص 81) رورس  ( رورس

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

5964689hp DL380 G10 هحفص 81)رورس رورس  ( رورس

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

5964825G10 رورس یارب   SSD دراه ددع  هحفص 81)دیرخ 8  رورس  ( رورس

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

..و5965030 رورس  دراه  کسیددراه -  سام -  دروبیک و  مک -  هحفص 81)بو  رورس  ( رورس

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

رورس5965035 هاگتسد  کی  هحفص 81)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس5965239 هحفص 81)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ5965282 لیاف  رتوپماک  هحفص 81)مزاول  رورس  ( رورس

رورس رورس ژاتلو   ژاتلو روتالوگر   روتالوگر لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 107107
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یناریا5965421 یالاک  - هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  رورس  قاتا  یزاس  هحفص 81)درادناتسا  رورس  ( رورس

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

روتکاف و5965423 شیپ  هئارا  ) .تسا هباشم  دک  ناریا   . تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسد   5
دوش اضما  رهم و  تسویپ  بمامت  تسیمازلا )  دادرارق  داقعنا  اب  هارمه  یکناب  همان  تنامض 

هحفص 81) رورس  ( رورس

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

یناریا5965436 یالاک  - هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  رورس  قاتا  یزاس  هحفص 34)درادناتسا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5965440 تازیهجت  هنایار و  هحفص 81)دیرخ  رورس  ( رورس

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

حلاصم5965457 هارمه  هب  رورس  یاه  قاتا  قیرح  دض  یزیمآ  هحفص 5)گنر  قیرح  ( قیرح

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

تسویپ5965552 تاصخشم  قبط  هتسبرادم ) نیبرود  )  HPDL380 رورس هحفص 62)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.تسویپ5965574 لوادج  مالعتسا و  هگرب  قبط  تازیهجت  تاقلعتم و  هیلک  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس5965698 قاتا  هحفص 81)یزاسدرادناتسا  رورس  ( رورس

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

رورس5965758 هظفاح  شیازفا  هحفص 81)تراک  رورس  ( رورس

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

5965767LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 62)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5965806- هنایار دربردام  هنایار -  هیذغت  عبنم  -  DDR3 مر هنایار - وی  یپ  یس  لانرتنیا -  کسید  دراه 
هنایار هکبش  رتور  رورس  - کسید  دراه 

هحفص 34) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نیمات5965850 هاگنامرد  رورس  قاتا  قیرح  افطا  تهج   fm200 هاگتسد هحفص 26)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگدورف5966235 یریوصت  تراظن  متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  تامدخ و  هحفص 62)الاک -  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس5966269 ژاتلو  روتالوگر  هحفص 81)لوژام  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5964941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام و ، ینف داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ,0030089 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تسویپ  ازجم  ( یرورض ) گولاتاک

1101093985006487 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ییالط طخ  یاهیروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ATX1800W لدم هنایار   w 270 هیذغت عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 5000 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
کینورتکلا بان  وترپ  تکرش  زا  روتوم  رود  روسنس  لباک  الاک :  مان 

رتم 4500 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا   BANDR یتراجت مان   OPS1050.1 لدم  V 24 ژاتلو  DC هیذغت عبنم  الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
ریگارف تعنص  لرتنک  هدننک  هضرع  عجرم  ریگارف  تعنص  لرتنک  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CSF-CAV2 لدم  one wire امد روسنس  لباک  الاک :  مان 

ددع 6000 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام و ، ینف داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ,0030089 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تسویپ  ازجم  ( یرورض ) گولاتاک

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسنس روسنس لباک   لباک هیذغت -  -  هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 108108
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5965069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/02 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - ییوشور یمشچ  رادروسنس  طولخم  ریش  یتلاوت -  یمرها  طولخم  ریش  راکوت -  مامح  ریش  یگنرف -  تلاوت  ییوشور -  یتاسیسات - : مالقا  فیدر  نیمات 6  ناونع : 

یناریا تلاوت  هساک 
14013136 مالعتسا :  هرامش 

نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2022/11/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  زاین  دروم  قوف  دک  ناریا  ، اقیقد -SENSOR ELMENT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000399 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ورتپ ارفا  کاپ  هدننک  هضرع  عجرم  ورتپ  ارفا  کاپ  هدنزاس  عجرم   RTD لدم ید.یت.رآ  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 17 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  زاین  دروم  قوف  دک  ناریا  ، اقیقد -SENSOR ELMENT :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316463-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طولخم طولخم ریش   ریش یتلاوت -  -  یتلاوت یمرها   یمرها طولخم   طولخم ریش   ریش راکوت -  -  راکوت مامح   مامح ریش   ریش یگنرف -  -  یگنرف تلاوت   تلاوت ییوشور -  -  ییوشور یتاسیسات - : - : یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   66 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
یناریا یناریا تلاوت   تلاوت هساک   هساک ییوشور -  -  ییوشور یمشچ   یمشچ رادروسنس   رادروسنس

109109

دشاب دشاب یمیم   زاین   زاین دروم   دروم قوف   قوف دکدک   ناریا   ناریا ،، اقیقد اقیقد -- SENSOR ELMENTSENSOR ELMENT ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

زا 123 ھحفص 94 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xbn2y5xzvrr25?user=37505&ntc=5965069
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5965069?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7gstzcgjrnppd?user=37505&ntc=5965547
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5965547?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52448725 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/11هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس زاگ  روسنس  هارمهب  رتیمسنارت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس زاگ   زاگ روسنس   روسنس هارمهب   هارمهب رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0100837 هرامش  نژیسکا /  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000220 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
راگن رهم  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ENOTEC هدنزاس عجرم   OXITEC لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  ددرگ / .  هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل  دشاب /  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  راشف  رتیمسنارت  ای  روسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094566000076 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادم ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   IMC 2500 لدم یبایزرا  شجنس و  تازیهجت  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراوم هارمه  هب  روتکاف  شیپ  بلاق  رد  تسویپ و  تاصخشم  ساسا  رب  تسیاب  یم  تمیق  داهنشیپ  تسا  هباشم  یالاک  هب  طوبرم  هدش  تبث  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هدش  هتساوخ 

1989814993 یتسپ :  دک  کالپ 18 ،  - ورسخانف ناردارب  نابایخ  شیرجت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22706326-021  ، 22756987-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22756987-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1121 12

راشف راشف رتیمسنارت   رتیمسنارت ایای   روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113
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نارهت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5966088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مهم ) ددرگ هعلاطم  امتح  هباشم  یاهدک  ناریا  تلع  هب  یتسویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزردوگ تسیمازلا 09123138548  یگنهامه 

هزور یلا 90  یرابتعا 60  تخادرپ 
1101096102000923 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرافغ ناردارب  رصان  هدننک  هضرع  عجرم   in 4\3 زیاس یجنرب  چیپور  یزغم  الاک :  مان 

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

یوریپ اضر  هدننک  هضرع  عجرم   in 3\4 زیاس یجنرب  یقپچ  ییوناز  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
روتایدار ناریا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   RESS یتراجت مان   PS-151 لدم جیکپ  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

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

هیمورا زبس  یادن  هدننک  هضرع  عجرم  یراوید  ژافوش  جیکپ  راشف  هدنهاک  هعطق  ریش  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نیماس یزاسریش  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0015   in 2\1 زیاس یجنرب  سنج  هدش  یراکبآ  ژافوش  روتایدار  ریش  هروسام  هرهم  الاک :  مان 

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

قرش نیون  تراجت  رصع  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  هرپ  هرپ 10  دادعت   80x582 cm زیاس یا 0725  هرپ  یدالوف  روتایدار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نارذآ زاگ  ریش  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 1  یا  هوزر  لاصتا  عون   bar 25 راشف  in 2\1 زیاس یجنرب  سنج  روتایدار  تشگرب  یپوت  ریش  الاک :  مان 

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

نارذآ زاگ  ریش  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 1  یا  هوزر  لاصتا  عون   bar 25 راشف  in 2\1 زیاس یجنرب  سنج  روتایدار  تفر  یپوت  ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
بسن یمالس  دواد  هدننک  هضرع  عجرم  کچیپ  یتراجت  مان   cm 50 زیاس لیتسا  شکور  اب  لئوک  نف  نکمرگبآ و  گنلیش  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  شجنس  نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   Corona60 لدم تاعیام  نایرج  لرتنک  چیئوسولف  نیمز  لاصتا  متسیس  الاک :  مان 
شجنس نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هروسام هروسام هرهم   هرهم یراوید -  -  یراوید ژافوش   ژافوش جیکپ   جیکپ راشف   راشف هدنهاک   هدنهاک هعطق   هعطق ریش   ریش -- جیکپ جیکپ هعطق   هعطق روسنس   روسنس یجنرب -  -  یجنرب یقپچ   یقپچ ییوناز   ییوناز یجنرب -  -  یجنرب چیپور   چیپور یزغم   یزغم ناونع : : ناونع
نفنف وو   نکمرگبآ   نکمرگبآ گنلیش   گنلیش روتایدار -  -  روتایدار تفر   تفر یپوت   یپوت ریش   ریش روتایدار -  -  روتایدار تشگرب   تشگرب یپوت   یپوت ریش   ریش  - - یایا هرپ   هرپ یدالوف   یدالوف روتایدار   روتایدار یراکبآ - - یراکبآ ژافوش   ژافوش روتایدار   روتایدار ریش   ریش

تاعیام تاعیام نایرج   نایرج لرتنک   لرتنک چیئوسولف   چیئوسولف نیمز   نیمز لاصتا   لاصتا متسیس   متسیس لیتسا - - لیتسا شکور   شکور اباب   لئوک   لئوک

1141 14
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 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/105/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 23   - 1401/09/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966273 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یهدنامرف عطاقت  رد  بارخ  یاهروسنس  ددجم  یارجا  ای  دیدج  یاه  عطاقت  رد  یراذگروسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تازیهجت 5 تاسیسات و  ناراکنامیپ -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ورین 5 ناراکنامیپ -   2

نامزاس - فکمه هقبط  - دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  نامتخاس  - مالسا ناادف  نابایخ  یاهتنا  سدقم - دهشم  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
کیفارت لقن و  لمح و 

05133448472 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5964816BW جنس زاگ  یاههاگتسد  زاگ  هحفص 26)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

روسنس5964941 لباک  هیذغت -  هحفص 92)عبنم  روسنس  ( روسنس

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

طولخم5965069 ریش  راکوت -  مامح  ریش  یگنرف -  تلاوت  ییوشور -  یتاسیسات - : مالقا  فیدر  نیمات 6 
یناریا تلاوت  هساک  ییوشور -  یمشچ  رادروسنس  طولخم  ریش  یتلاوت -  یمرها 

هحفص 92) روسنس  ( روسنس

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

دشاب5965547 یم  زاین  دروم  قوف  دک  ناریا  ، اقیقد -SENSOR ELMENT(92 هحفص روسنس  ( روسنس

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

جنس5965727 زاگ  روسنس  هارمهب  هحفص 92)رتیمسنارت  روسنس  ( روسنس

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

نژیسکا5965753 هحفص 92)روسنس  روسنس  ( روسنس

بارخ بارخ یاهروسنس   یاهروسنس ددجم   ددجم یارجا   یارجا ایای   دیدج   دیدج یاه   یاه عطاقت   عطاقت ردرد   یراذگروسنس   یراذگروسنس ناونع : : ناونع 115115
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راشف5966034 رتیمسنارت  ای  روسنس  هحفص 92)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

راشف5966088 هدنهاک  هعطق  ریش  - جیکپ هعطق  روسنس  یجنرب -  یقپچ  ییوناز  یجنرب -  چیپور  یزغم 
 - یا هرپ  یدالوف  روتایدار  یراکبآ - ژافوش  روتایدار  ریش  هروسام  هرهم  یراوید -  ژافوش  جیکپ 

اب لئوک  نف  نکمرگبآ و  گنلیش  روتایدار -  تفر  یپوت  ریش  روتایدار -  تشگرب  یپوت  ریش 
تاعیام نایرج  لرتنک  چیئوسولف  نیمز  لاصتا  متسیس  لیتسا - شکور 

هحفص 92) روسنس  ( روسنس

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

بارخ5966273 یاهروسنس  ددجم  یارجا  ای  دیدج  یاه  عطاقت  رد  هحفص 92)یراذگروسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هطوبرم  یاه   GLC هارمه هب  رودتوا  تروپ  چوس 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000572 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-16/ POE لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هطوبرم   هطوبرم یاه   یاه   GLCGLC هارمه هارمه هبهب   رودتوا   رودتوا تروپ   تروپ   1616 چوس   چوس ناونع : : ناونع 1161 16
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001949 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   HPL 245 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 245 ژاتلو زاف  هس  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

چیوس
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 10 نایرج تدش   V 230 ژاتلو دنارگل  ایلام  حرط  میناتیت  زمرق  نودام  رادرمیات  کیتاموتا  قرب  دیلک  الاک :  مان 

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

کیتسالپ اتسیارون  هدننک  هضرع  عجرم  یتیزوپماک  زاف  هس  روتنک  هبعج  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
سراپ هکرحم  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   TMP500 لدم خرچ  هس  تلکیسروتوم  پچ  تسار و  تمس  چیئوس  هتسد  هعومجم  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم   PF3 لدم لاناف  سراپ  ملق 2  / دشاب یم  دیئات  دروم  یناریا  تیفیک  اب  یالاک  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 1171 17
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 0048515 هب  اضاقت  تساوخرد  حرش  قبط  ولو  گنیکپ  ملق  دیرخ 5  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202000873 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   WA470-3 ردول سکبریگ  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  الاک :  مان 
ددع 10000 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   WA470-3 ردول سکبریگ  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  الاک :  مان 

ددع 5000 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPCD35-W4 کارتفیل سکبریگ  چیئوس  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPCD30-WS2 کارتفیل ربالاب  کج  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   WA470-3 ردول سکبریگ  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق هسیاقم  ینف و  هیدیئات  تهج  یلام  ینف و  داهنشیپ  هام –  یتخادرپ 2  دوش –  مادقا  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  تسین –  حیحص  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتاونق 06152132325 سدنهم  دیرخ  سانشراک  تسیمازلا – )  ) دوش تبث  ناریا  داتس  هناماس  رد  دیاب 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولو ولو گنیکپ   گنیکپ ملق   ملق   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ قبط  ...و  یچوس  لای  لفق  ملق  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228001768 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمجع لوسر  هدننک  هضرع  عجرم   WIN یتراجت مان   MIO-3 لدم یتشادهب  سیورس  رد  یزلف  هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نیبم تراجت  هبوک  هدننک  هضرع  عجرم  نولک  یتراجت  مان  ینامتخاس  رد  لفق   KLUN 02 لدم یندچ  یزغم  الاک :  مان 
ددع 1500 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هیمورا زراب  رتسگ  نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیورآ  یتراجت  مان   mm 72 زیاس لدم 501  یدیلک  هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

سراپ تعنص  قاری  هدننک  هضرع  عجرم   BOUNTY یتراجت مان   cm 6/5 زیاس  BK 9010 لدم ینهآ  یزلف  دیلک  ود  هارمهب  یدیلک  راکوت  لفق  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
یرفظم روصنم  هدننک  هضرع  عجرم   BOUNTY یتراجت مان  لدم 9010   cm 6/5 زیاس یزلف  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 

ددع 1500 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیلیآ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیلیآ  یتراجت  مان  لدم 7062   cm 7 زیاس یموینیمولآ  سنج  یچوس  لفق  هریگتسد  الاک :  مان 
یمیش سراپ  نوتسیترآ 

ددع 1500 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن زا  هدافتسا  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  هنومن  لاسرا  هدوب و  هدنشورف  اب  هنومنو  درادناتسا  یدنب  هتسبو  لمح  هنیزه.تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  ینف  داهنشیپ  یراذگراب.دوش  یمن  تخادرپ  یهجو 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ قبط   قبط ...و   ...و یچوس   یچوس لای   لای لفق   لفق ملق   ملق   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

زا 123 ھحفص 102 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zkkybtepb44af?user=37505&ntc=5965899
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5965899?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مهم  ) ددرگ هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزردوگ تسیمازلا 09123138548  یگنهامه 

هزور یلا 90  یرابتعا 60  تخادرپ 
1101096102000932 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تکاس یلع  هدننک  هضرع  عجرم   100x220 cm داعبا یبوچ  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

یناطلس ردان  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان  رد  لفق  دربراک   AS لدم یزلف  یزغم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
روشک  LIV CO هدنزاس عجرم   TANSER LOCK یتراجت مان   mm 70 زیاس ییالط  گنر  نیپ  رایش 20  ود  دیلک  یچیئوس  یبوچ  برد  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 

دنورا تراجت  نازاس  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیلیآ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیلیآ  یتراجت  مان  لدم 7062   cm 7 زیاس یموینیمولآ  سنج  یچوس  لفق  هریگتسد  الاک :  مان 

یمیش سراپ  نوتسیترآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5964768 تاصخشم  قبط  هطوبرم  یاه   GLC هارمه هب  رودتوا  تروپ  هحفص 99)چوس 16  چیئوس  ( چیئوس

یچوس یچوس لفق   لفق هریگتسد   هریگتسد یچیئوس   - - یچیئوس یبوچ   یبوچ برد   برد لفق   لفق ردنلیس   ردنلیس  - - یزلف یزلف یزغم   یزغم یبوچ -  -  یبوچ ردرد   ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تمیق5964884 یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  یرونربیف  لوژام 
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا  ددرگ  یراذگ 

هحفص 34) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یقرب5964909 هحفص 99)تاودا  چیئوس  ( چیئوس

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

ولو5965226 گنیکپ  ملق  هحفص 99)دیرخ 5  چیئوس  ( چیئوس

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

هاگتسدکی5965490 لاتیجید  رتم  یتلوم  هاگتسدکی و  هکبش  رتست  هاگتسد و  کی  یرایش  راهچ  لیرد 
هاگتسد ود  تروپراهچ  چیئوس  و 

هحفص 34) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5965514CISCO C9200L-24T-4G-E لدم هحفص 34)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سوم5965816 دروبیک -  روتینام -  لماک -  هحفص 34)سیک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاورپ5965867 تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هحفص 5)دیرخ 5  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.تسویپ5965899 قبط  ...و  یچوس  لای  لفق  ملق  هحفص 99)دیرخ 6  چیئوس  ( چیئوس

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

یچوس5965941 لفق  هریگتسد  یچیئوس  - یبوچ  برد  لفق  ردنلیس   - یزلف یزغم  یبوچ -  هحفص 99)رد  چیئوس  ( چیئوس

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

راشف5966088 هدنهاک  هعطق  ریش  - جیکپ هعطق  روسنس  یجنرب -  یقپچ  ییوناز  یجنرب -  چیپور  یزغم 
 - یا هرپ  یدالوف  روتایدار  یراکبآ - ژافوش  روتایدار  ریش  هروسام  هرهم  یراوید -  ژافوش  جیکپ 

اب لئوک  نف  نکمرگبآ و  گنلیش  روتایدار -  تفر  یپوت  ریش  روتایدار -  تشگرب  یپوت  ریش 
تاعیام نایرج  لرتنک  چیئوسولف  نیمز  لاصتا  متسیس  لیتسا - شکور 

هحفص 92) روسنس  ( روسنس

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

هاگدورف5966235 یریوصت  تراظن  متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  تامدخ و  هحفص 62)الاک -  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پاکیپ پاکیپ ناسین   ناسین یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق 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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پاکیپ ناسین  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004049 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وردوخ رپمآ  دروبشاد  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

ترواجم دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
وردوخ بقع  برد  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 
یبیکرت دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

لیبموتا برد  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
نیشام قوب  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
نیشام قوب  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
نونز پمال  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

هیلقن لیاسو  ولج  غارچ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
تنسورولف پمال  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/09/29 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

پاکیپ5964675 ناسین  یکدی  هحفص 104)تاعطق  چوس  ( چوس

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

تسویپ5964768 تاصخشم  قبط  هطوبرم  یاه   GLC هارمه هب  رودتوا  تروپ  هحفص 99)چوس 16  چیئوس  ( چیئوس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

.تسویپ5965899 قبط  ...و  یچوس  لای  لفق  ملق  هحفص 99)دیرخ 6  چیئوس  ( چیئوس

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

یچوس5965941 لفق  هریگتسد  یچیئوس  - یبوچ  برد  لفق  ردنلیس   - یزلف یزغم  یبوچ -  هحفص 99)رد  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یریوصت  یتوص و  متسیس  تازیهجت  هیلک  ییاجباج  تهج  ییارجا  لماع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000635 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/09/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دیهاوخ  لاطبا  ءاهب  شسرپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد  دشاب  یم  تسویپ  رد  ءاهب  شسرپ  هگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5965263 یتوص و  متسیس  تازیهجت  هیلک  ییاجباج  تهج  ییارجا  هحفص 106)لماع  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک ییاجباج   ییاجباج تهج   تهج ییارجا   ییارجا لماع   لماع ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهعتم ددع -   20 دادعت.دشابیم هباشم  دک  ناریا   - لافطا شخب  یارب   faros 360 دک -  bittium دنرب گنیروتینام  متیر  رتلوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
23922218 سامت - لک هرادا  تامازلا  هب 

1101099414000069 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

یمیمص نامرد  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   SORIN یتراجت مان   SPIDERVIEW لدم یکشزپ  یبلق  متیر  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرادا تامازلا  هب  دهعتم  ددع -   20 دادعت.دشابیم هباشم  دک  ناریا   - لافطا شخب  یارب   faros 360 دک -  bittium دنرب گنیروتینام  متیر  رتلوه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23922218 سامت - لک

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: 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   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام گنیروتینام متیر   متیر رتلوه   رتلوه ناونع : : ناونع 123123

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هبهب   هعجارم   هعجارم یناشن (  (  یناشن شتآ   شتآ موف   موف ششاپ   ششاپ روتینام   روتینام ینمیا -  -  ینمیا شفک   شفک وو   هسبلا   هسبلا ییایمیش -  -  ییایمیش داوم   داوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسویپ حرش  هب  ییایمیش  داوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003007000338 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایح سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  ردوپ  تیفلوس  یباتم  میدس  الاک :  مان 

مرگولیک 2100 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

دیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  شوپ  ناتسزوخ  راک  سابل  کاشوپ و  دیلوت  ینواعت  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب  زیاس 54-44  یناراب  راک  سابل  الاک :  مان 
شوپ ناتسزوخ  راک  سابل  کاشوپ و 

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

هوک داوس  گنسهوک  شفک  تعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یزرواشک  زیاس 35_43   PVC هنادرم همکچ  الاک :  مان 
تفج 6 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
یردشوه هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   OXY یتراجت مان  لدم 1-50-220   CFM 400 تیفرظ لیوک  نف  دربراک  اوه  هدنمد  الاک :  مان 

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

ایرآ دنهس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SISICO یتراجت مان   FFM لدم یناشن  شتآ  موف  ششاپ  روتینام  الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
هنس نیراک  یتامدخ  یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   L زیاس بآ  دض  یناراب  الاک :  مان 

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

یلزنا دازآ  هقطنم  داگراساپ  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  زیاس 46-40  تلابشا  مرچ  سنج  راک  ینمیا  شفک  الاک :  مان 
تفج 10 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشوپ  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   S-6XL زیاس اناتناس  هنادرم  نشپاک  الاک :  مان 

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

سراپ نازاس  رلک  یئایمیش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  دصرد  کیروفلوس 98 دیسا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  ینت  دصرد  صولخ 98 دیسا  کیروفلوس  الاک :  مان 
نت 40000 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
بآ دوبهب  ناظفاحم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 هکشب  MBA-6600 تنالاکسا یتنآ  عیام  بوسر  دض  الاک :  مان 

هکشب 230 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه سامت  هرامش  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  .دشاب  یم  تسویپ  هب  دیرخ  تسیل  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09120361840

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

88668753-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: 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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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  ناریا  تسارکذ  هب  مزال  یتسویپ  تسیل  قبط  لارتناس  هاگتسد  دیرخ 9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005048000035 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   ICN-W110-V1.0 لدم هچراپکی  لارتناس  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173798943 یتسپ :  دک  نارطقو ،  راز  هلال  عطاقت  نیبام  ناحیروبا  هارراهچ  هب  هدیسرن  یدازآ  یدنبرمک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34763526-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34789693-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دنک یمن  لمع  نآ  چات  هکنیا  حیضوت  نیبروت (   HMI هب طوبرم   PC) OP  ) روتینام ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001955 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177168-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم ناریا   ناریا تسارکذ   تسارکذ هبهب   مزال   مزال یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لارتناس   لارتناس هاگتسد   هاگتسد دیرخ  99 دیرخ ناونع : : ناونع 125125

نیبروت نیبروت   HMIHMI هبهب   طوبرم   طوبرم   PC)  OPPC)  OP  ) ) روتینام روتینام ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 126126
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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  10 تسویپ = ) ینف  تاصخشم  اهب و  مالعتسا  مرف  قبط  ) گنیروتینام لاتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000262 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-M301 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه مرف  / دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  /IRC یاراد / ینف تاصخشم  اب  قباطم  / ناتسرامیب سانشراک  دات  دروم  / لخاد دیلوت  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  لیمکت و  تسویپ 

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34515918-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   1010 تسویپ = ) = ) تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط )) گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 127127
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باراد نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091128000087 زاین :  هرامش 

باراد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  تاصخشم 

دیهد رارق  هناماس  رد  یباختنا  یالاک  لباقم  رد  ار  نآ  لک  تمیق  دینک و  تسویپ  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  افطل 
دینک یراذگراب  اددجم  هدرک و  اضما  ور  هم  ار  هدش  تسویپ  طیارش  لیاف  افطل 

7481917793 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  نابایخ  باراد - باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53540011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53543791-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 128128
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 - زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ییاجر دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هژیو  کینیلک 

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروبیک  سیک و   - روتینام هارمه  هب  تسویپ  حرش  اب  لماک  حطس 3  رتویپماک  هاگتسد   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094976000001 زاین :  هرامش 

زربلا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هژیو  کینیلک  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  تالوصحم  تیلاعف - یمسر  زوجم  یمسر - روتکاف  ناگیار - لقن  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هام  کی  رادیرخ 

3134853356 یتسپ :  دک  زربلا ،  کینیلک  هیدهم  بنج  یدهلارون  دیحوت خ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34947027-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34947027-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک حطس  33   حطس رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   33 ناونع : : ناونع 129129
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دزی ناتسرهش  سناژروا  هاگیاپ   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور  60 تخادرپ - دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  دشابیم /  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   - تسویپ لیاف  قبط  ینف  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ 

1101030690000009 زاین :  هرامش 
دزی ناتسرهش  سناژروا  هاگیاپ  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
تراجت نایک  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک  یج  لا  هدنزاس  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   20mp48hb لدم  in 20 سا یپ  یا  روتینام  الاک :  مان 

کاریژآ
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917684531 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  دمحم  دیس  دیهش  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266531-035  ، 37263134-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37240334-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساسا یپیپ   یایا   روتینام   روتینام هنایار -  -  هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 130130
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  یتعنص  دروبیک  روتینام و  رتویپماک ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000634 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

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

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دنیامن رکذ  لوصحم  دنرب  ینف و  تاصخشم 

.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

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

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

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص دروبیک   دروبیک وو   روتینام   روتینام رتویپماک ، ، رتویپماک ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5965913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هلاناک 400  یجنرطش 12  یباتک 152×90  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع تناس 30 یجنرطش 8   ECG لور ذغاک 

1101030577000280 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   80x2500 mm داعبا یلور  ینوفلس 5  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   TGS300G ویسویدراک فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 
اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 30 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   152x90 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   BAO کیژولانآ گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 
اردص رتسگ  بط  هدننک 

ددع 400 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ دراوم  کرادم و  دش  دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  امتح  دیاب  روتکاف  شیپ  دنشاب  هتشاد  هجوت  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  نفلت 88322026  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  .ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  رد  هدش 

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88322026-021  ، 88343605-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 3030 تناس   تناس   88 یجنرطش   یجنرطش   ECGECG لور   لور ذغاک   ذغاک ددع   ددع   400400 هلاناک   هلاناک   1212 یجنرطش   یجنرطش   9090 ×× 152152 یباتک   یباتک ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 132132
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نارهت هبعش 29  یعامتجا  نیمات  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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هراشا  یتناراگاب  تسویپ  تسیل  قبط  سیک  هاگتسد  ورتنیرپ 2 هاگتسد  روتینام و2 هاگتسد  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091224000013 زاین :  هرامش 

نارهت هن  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هراشا  یتناراگاب  تسویپ  تسیل  قبط  سیک  هاگتسد  ورتنیرپ 2 هاگتسد  روتینام و2 هاگتسد  2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1565794314 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 29  کلم  نابایخ  یتعیرش   نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77500997-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77510481-021 :: 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

گنیروتینام5964729 متیر  هحفص 106)رتلوه  روتینام  ( روتینام

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

هب5964806 هعجارم  یناشن (  شتآ  موف  ششاپ  روتینام  ینمیا -  شفک  هسبلا و  ییایمیش -  داوم  دیرخ 
 ( تسویپ تسیل 

هحفص 106) روتینام  ( روتینام

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

دشاب5965275 یم  هباشم  ناریا  تسارکذ  هب  مزال  یتسویپ  تسیل  قبط  لارتناس  هاگتسد  هحفص 106)دیرخ 9 روتینام  ( روتینام

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

نیبروت5965446  HMI هب طوبرم   PC) OP  ) روتینام هحفص 106)ریمعت  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد5965541  10 تسویپ = ) ینف  تاصخشم  اهب و  مالعتسا  مرف  قبط  ) گنیروتینام لاتف  هحفص 106)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5965550 قباطم  هحفص 106)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

لماک5965563 حطس 3  رتویپماک  هاگتسد  هحفص 106)3  روتینام  ( روتینام

سیک سیک هاگتسد   هاگتسد 22 ورتنیرپ   ورتنیرپ هاگتسد   هاگتسد 22 وو روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد 22 ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سوم5965816 دروبیک -  روتینام -  لماک -  هحفص 34)سیک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سا5965819 یپ  یا  روتینام  هنایار -  هحفص 106)سیک  روتینام  ( روتینام

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

یتعنص5965858 دروبیک  روتینام و  هحفص 106)رتویپماک ، روتینام  ( روتینام

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

تناس5965913 یجنرطش 8   ECG لور ذغاک  ددع  هلاناک 400  یجنرطش 12  یباتک 152×90  ذغاک 
ددع 30

هحفص 106) روتینام  ( روتینام

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

سیک5966087 هاگتسد  ورتنیرپ 2 هاگتسد  روتینام و2 هاگتسد  هحفص 106)2 روتینام  ( روتینام

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

زاگ5966197 روسرپمک  شاعترا  گنیروتینام  متسیس  لانرتنیا  یطابترا  هحفص 18)لوژام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتعنص 27"5966261 هحفص 18)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

سناکرف5964777 ییویدار  کنیل  نتنآ  هتسبرادم  - هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5964944 یاه  نیبرود  یرادهگن  هحفص 62)ینابیتشپ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسا5965408 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  هیلک  اب  هتسبرادم  نیبرود 
.تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  مالقا  قیقد و  تاصخشم 

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5965552 تاصخشم  قبط  هتسبرادم ) نیبرود  )  HPDL380 رورس هحفص 62)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.تسویپ5965574 لوادج  مالعتسا و  هگرب  قبط  تازیهجت  تاقلعتم و  هیلک  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5965767LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 62)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگدورف5966235 یریوصت  تراظن  متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  تامدخ و  هحفص 62)الاک -  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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدش  باختنا  هباشم  الاک  دک  ناریا  هرهچ (  بایغ  روضح و  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000250 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   VIRDI هدنزاس عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VIRDI یتراجت مان   AC7000 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

رازفا مرن  یایند  نازادرپ  هدیا  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
عجرم  VIRDI هدنزاس عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VIRDI یتراجت مان   UBIO XPRO لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

رازفا مرن  یایند  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 19 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا داتس  هناماس  قیرط  زاو  ددرگ  هاگشورف  رهم  هب  روهمم  دیاب  تسا  هدش  لاسرا  تسویپ  کردم  رد  هک  یداهنشیپ  یاه  تمیق  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یناگرزاب  دحاو  یشیورد  یاقآ  ینف و 09024063776  دحاو  ناروگ  یاقآ  هرامش 09111522026  هب  خساپ  شسرپ و  هنوگ  ره  تروصرد.ددرگ 

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسا تسا هدش   هدش باختنا   باختنا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا هرهچ (  (  هرهچ بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 123 ھحفص 118 
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نارهت ناتسا  بونج  یتسپ  هقطنم   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوبق عماج  رازفا  مرن  تالسارم و  لاسرا  هنیمز  رد  راب  - هرت  هویم و  رازاب  لوبق  یگدنیامن  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن .  راذگاو  یصوصخ  شخب  یتسویپ  لیاف  هب  تیانع  اب  ار  راب  هرت  هویم و  رازاب  لوبق  یگدنیامن  دراد  رظن  رد  هقطنم  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101020025000124 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  بونج  یتسپ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

تسپ یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
یدصرد  1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
یر نارهت ،  لیوحت :  لحم 

دیامن .  راذگاو  یصوصخ  شخب  یتسویپ  لیاف  هب  تیانع  اب  ار  راب  هرت  هویم و  رازاب  لوبق  یگدنیامن  دراد  رظن  رد  هقطنم  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1873676474 یتسپ :  دک  یررهش  ، تسپ  هرادا  یزار  یرتم  نابایخ 24  ملعم  نادیم  یررهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55953300-021  ، 55903555-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55950053-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  بایغوروضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003086000077 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  بایغوروضح  هاگتسد  یدربهارو 17 یزادنا  هار  بصنو  هیهت  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  17 دادعت : 

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

نارهت ناتسا  ناتسرهش  هرادا  17 رد بصن  - دصرد هنایلاسدوس 15 1404 دادرخ دیسررساب  هنازخ  دانسا  تروص  هب  رظان  دات  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1746913411 یتسپ :  دک  راصح ،  هخرس  کراپ  لخاد  ینیسای  دیهش  نابوتا  سراپ  نارهت  هار  هس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77355781-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77332400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوبق لوبق عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن وو   تالسارم   تالسارم لاسرا   لاسرا هنیمز   هنیمز ردرد   راب   - - راب هرت   هرت وو   هویم   هویم رازاب   رازاب لوبق   لوبق یگدنیامن   یگدنیامن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 135135

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط بایغوروضح   بایغوروضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 136136

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

5964667Kaspersky Endpoint Security for هلاسکی سنسیال  دشاب  یم  هباشم  دکناریا 
هلاس سنسیال 1  Business ADVANCED

هحفص 7) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مرخ5964745 ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  رازفا  تخس  رازفا ،  مرن  هکبش ،  ینابیتشپ  دادرارق 
هرد

هحفص 7) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا5964759 هار  بصن و  اب  هارمه  هطوبرم  رازفا  مرن  اب  ناوخ  کالپ  نیبرود  ددع  هحفص 62)4  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5964848 ( تسا هدش  باختنا  هباشم  الاک  دک  ناریا  هرهچ (  بایغ  روضح و  هاگتسد  هحفص 117)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هاگشیامزآ5965204 رازفا  هحفص 7)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5965625 تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  نکیرتشم  تامدخ  هزیناکم  متسیس  دیرخ 
.دشاب یم  مالعتسا 

هحفص 7) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاسدنچ5965634 رازفا  مرن  هحفص 7)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5965774 همیمض  تامدخ و  حرش  قباطم   vms رازفا هحفص 7)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عماج5965775 رازفا  مرن  تالسارم و  لاسرا  هنیمز  رد  راب  - هرت  هویم و  رازاب  لوبق  یگدنیامن  یراذگاو 
لوبق

هحفص 117) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یتسویپ5965798 تسیل  قبط  بایغوروضح  هحفص 117)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

کر5966190  - رازفا مرن   - یطابترا لباک  هحفص 7)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود5965831 هیاپ  ددع  ددع POE و 6  هارمه 6  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  ددع  هحفص 48)دیرخ 6  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاگدورف5966235 یریوصت  تراظن  متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  تامدخ و  هحفص 62)الاک -  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 " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5965329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم   EB-X06 لدم نوسپا  روتکژرپ  وئدیو  تساوخرد  دروم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101092866000088 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON هدنزاس عجرم   EB-X11 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم   EB-X06 لدم نوسپا  روتکژرپ  وئدیو  تساوخرد  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

سامت 09125442901 نفلت 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یهاگشنادداهج  نامزاس  زیربت -  هاگشناد  زیربت -  یقرش -  ناجیابرذآ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5166616471

33341245-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342565-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژرپ5965329 هحفص 121)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 137137

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5964731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 02181313441 نفلت  .دشاب  یم  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  زاین  دروم  یالاک  .تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000142 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناروآون یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   MAXELL هدنزاس عجرم   MAXELL یتراجت مان   MC-WX5501 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

قیقحت
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  روتکاف  شیپ  لاسرا  انمض " سامت 02181313441 .  نفلت  .دیئامرف  هجوت  تسویپ  تسیل  اب  قباطم  یتساوخرد  یالاک  حرش  اب  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس 

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش هاگشناد   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5966086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  حرش و  هب  روتکؤرپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000228 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس هعطق  یتآ   Interactive floor لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  زور  تخادرپو 60-70  درکرهش  هاگشناد  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 138138

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 139139
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتید5964731 روتکژورپ  هحفص 121)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژرپ5965329 هحفص 121)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ5966086 هحفص 121)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

.تسویپ5964682 لیاف  طیارش  اب  قباطم  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  یقرب  هرکرک  برد  بصن  هیهت و 
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  روتکاف  شیپ  لاسرا 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ریش5965540 بجع  هبعش  نواعت  هعسوت  کناب  یقرب  هرکرک  یاهمتسیسبصن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تیزوپماک5966152 قرو  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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