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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

140 1140 1 نابآ   نابآ   3030 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   162هکس ,490 , 000162 ,490 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   ,353رالد 180353, تاراما180 تاراما مهرد   97,27097,270مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   154,950هکس , 000154,950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   236رالد ,200236 سیئوس200, سیئوس کنارف   372کنارف ,800372 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,200هکس , 00088 ,200 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع267,300267,300رالد ناتسبرع لایر   ,95لایر 14095, 140

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 5,360هکس , 0005,360 , وروی000 ژورن365,860365,860وروی ژورن نورک   34,80034,800نورک

رایع رایع   1818 یالط   14,981یالط , 00014,981 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   42دنوپ 1 ,63042 1 نپاژ630, نپاژ نینی   دصکی   252دصکی ,060252 , 060

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
(( 1919))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 112112))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 17  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 33  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 36

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 10  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 68

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

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

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

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

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

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

( 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 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

( یهگآ دادعت 3  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

( 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 16  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( 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 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 9  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113
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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 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003560000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966767 :: هرازه هرازه :: 1401/09/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  یمجح  یاهورین  یفیک  یبازرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

، ینابغاب یناسر ،  همان  یرادا ،  تاموزلم  هثاثا و  راب و  لقن  لمح و  تفاظن ،  یاهراک  هیلک  لماش  یمومع  تامدخ  ماجنا  زا  تسا  ترابع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نیشام روما  پیات و   ، نآ اب  طبترم  تامدخ  هئارا  و  تاعالطا )  هیذغت  شیالاپ ،  دورو ،  یئامآ (  هداد  هناخرادبآ ،  یا ،  همیب  تامدخ  یسیون ، نیشام  یروتارپا ، 

یگدننار هناخنفلت ،  هب  طوبرم  روما  ماجنا  نینچمه  یقیفلت و  یسیلگنا و  پیات  اهرادومن و  لوادج و   ، یسیون لومرف  نیتال ،  یسراف ،  پیات  لماش  یسیون 
ناتسا حطس  رد  کناب  فلتخم  یاهشخب  زاین  دروم  تامدخ  ریاس  یرادلیصحت و  یناسرلوپ ، ،

لایر   12,259,342,318 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کال و تروص  هب  ییاشگزاب  زور  زا  لبق  همانتنامض  لصا  تسین -) دات  دروم  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب ( یزرواشک  کناب  زا  ریغ  هدننک  رداص  کناب  نیمضت :  تاحیضوت 

دنهاوخ فذح  هصقانم  دنیآرف  زا  دنیامنن  لاسرا  ار  همانتنامض  لصا  هک  ینارگ  هصقانم  دوش .  ذخا  هیدات  لاسرا و  هناخریبد  دحاو  کناب  سردآ  هب  هدش  رهم 
.دشاب  هتشاد  تیحالص  دات  داتس  هناماس  رد  رگ  هصقانم  تسا  مزال  نینچمهدش 

14:00 تعاس : 1401/10/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلخاد - 03132331030 یزرواشک کناب  تیریدم  یرهطم -  دیهش  نابایخ  ناهفصا -  ، 8133818473 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
252

:: 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

ناهفصا رد  یتعنص  عمتجم  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 10  هب  یهگا  رشن  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  یریوصت  تراظن  رازفا  مرن  سنسیال  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

52322260-031 :: 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

یزرواشک یزرواشک کناب   کناب تیریدم   تیریدم یمجح   یمجح یاهورین   یاهورین ناونع : : ناونع 11

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاس یتآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967700 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم قرش  هزوریف  هژورپ  دود  هیوهت  هیلخت و  دنمشوه  هناماس  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاس یتآ  تکرش  تسار  تسد  نازمره -  هارراهچ  زا  رتالاب  رتم  نیدروخ 200  راولب  تعنص -  نادیم  برغ - )  ) سدق کرهش  نارهت -  :: سردآ سردآ
دهشم قرش  هزوریف  هژورپ  یرادنامرف -  یوربور  نرادساپ 2 -  شبن  نارادساپ - نابایخ  دهشم - 

88091088 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( ماع یماهس   ) یضاق دیهش  یزاسوراد  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یارجا راکنامیپ  ییاسانش   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 10  فرظ   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/08/30 هب 

تاعالطا  :: عبنم تکاپعبنم لیوحت  یهگآ و  مامتا  نامز  تدم   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرادا 1401/09/09 تقو  نایاپ  یراک  قباوس  یواح 

5967412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  ار  دوخ  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  هژورپ  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو ، ) وراد مرس  نابایخ  یزرواشک ، داهج  شزومآ  زکرم  یوربور  هار ، سیلپ  هاگساپ  زا  رتالاب  نارهت ، فرط  هب  زیربت  هداج  رتمولیک 10  رد  عقاو  هناخراک  لحم   :: سردآ سردآ
کالپ ناگتشرف  نابایخ  لامش  ماما  راگدای  لپ  هب  هدیسرن  نارادزرم  راولب  نارهت  سردآ  هب  نارهت  رد  عقاو  تکرش  یزکرم  رتفد  هب  ای  لاسرا و  تکرش  هنامرحم  هناخریبد 

3

:: نفلت :: www.sgco-infusion.comنفلت 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

دود دود هیوهت   هیوهت وو   هیلخت   هیلخت دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 33

قیرح قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاس یتآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967467 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم قرش  هزوریف  هژورپ  دود  هیوهت  هیلخت و  دنمشوه  هناماس  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاس یتآ  تکرش  تسار  تسد  نازمره -  هارراهچ  زا  رتالاب  رتم  نیدروخ 200  راولب  تعنص -  نادیم  برغ - )  ) سدق کرهش  نارهت -  :: سردآ سردآ
دهشم قرش  هزوریف  هژورپ  یرادنامرف -  یوربور  نرادساپ 2 -  شبن  نارادساپ - نابایخ  دهشم - 

05138537995: هژورپ زا  دیدزاب  یگنهامه و  تهج   :: 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

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

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

2001093228000240 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب و ینمیا ،  هرادا  هعبات  یاههاگتسیا  رد  قیرح  ءافطا  تایلمع  تامدخ  ماجنا  یناسنا  یورین  نیمأت   1401/0075 هرامش م م آ ج /  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( HSE  ) تسیز طیحم 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

 - یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص –  هطوحم  هیدیما -  ناتسزوخ -   ، 6373193935 یتسپ :  دک  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق یقوقح و  روما  نامتخاس 300 – 

:: 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

دود دود هیوهت   هیوهت وو   هیلخت   هیلخت دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 55

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا تایلمع   تایلمع تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 66

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3-93 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NFPA72 درادناتسا ساسا  رب  قیرح  نالعا  متسیس  یناسرزورب  یزادنا و  هار  بصن ،  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 10.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 500.0000  هنیزه 

تاکرادت روما  هرامش 2  برد  لزید  وردوخ  ناریا  یادهش  راولب  رهشمالسا  فرط  هب  یدیعس  هللا  تیا  هارگرزب  یادتبا  ناگدازا  یدنبرمک  رتمولیک 14  نارهت   :: سردآ سردآ

51242096 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرطاب 24 ژراش  تینوی ،  عاونا  لوژام ،  یدراک ، یروتاینیم و  زویف  عاونا  , MCU کار و رگشیامن  تراک  لماش  هکبش  مزاول  عاونا  ملق  دراد 20  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  هصقانم  قیرط  زا  ار  روتکاتنک  تلو و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: TCI.IR kz.tci.irنفلت 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

NFPA72NFPA72 درادناتسا   درادناتسا ساسا   ساسا ربرب   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 77

 ، ، تینوی تینوی عاونا   عاونا لوژام ،  ،  لوژام یدراک ، ، یدراک وو   یروتاینیم   یروتاینیم زویف   زویف عاونا   عاونا , , MCUMCU  وو کار   کار رگشیامن   رگشیامن تراک   تراک لماش   لماش هکبش   هکبش مزاول   مزاول عاونا   عاونا ملق   ملق   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
روتکاتنک روتکاتنک وو   تلو   تلو یرطاب  2424   یرطاب ژراش   ژراش

88
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کت ایسآ  یاه  هداد  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5967010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

STMI کی  throughput تیفرظ و لقادح  اب   SIP TRUNK هب  STMI ربیف رتسب  زا   CAPITAL O VOIP کیفارت لیدبت  لاقتنا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: buy@asiatech.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

شور هب  یفیک (  یایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  مود  تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
 ( هدرشف

1401/08/30 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 :: 12 ت /  یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 11هرامش زا  خروم 1401/08/29  هبنشکی  زور  زا   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشراهچ زور 

رگراک راک و   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967117 :: هرازه هرازه خروم 1401/9/16دکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 12/15   - 1401/09/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 igw یللملا نیب  یاتید  هکبش  هعسوت  روظنم  هب  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  1/500/000/000/000 دروارب :

نامزاس زا  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کی  هبتر  ناونع  اب  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  ربتعم  تیحالص  زارحا  یدنب  هبتر  خمانیهاوگ  یا  راد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک  هجدوب  همانرب و 

لای  50/000/000 ر  دیرخ : 
لایر  36/000/000/000 نیمضت : 

هقبط 8 یزکرم  نامتخاس  یدورو 17  یدنق -  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ -  دیس  لپ   9 هب هدیسرن  یتعیرش -  نابایخ   :: سردآ سردآ

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

88466779 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIP TRUNKSIP TRUNK  هبهب   STMISTMI ربیف   ربیف رتسب   رتسب زازا     CAPITAL O VOIPCAPITAL O VOIP کیفارت   کیفارت لیدبت   لیدبت وو   لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 99

igwigw یللملا   یللملا نیب   نیب یاتید   یاتید هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت روظنم   روظنم هبهب   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

کتایسآ یاه  هداد  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبسن  » STM کی  throughput تیفرظ و لقادح  اب   SIP Trunk هب  STM ربیف رتسب  زا   VoIP کیفارت لیدبت  لاقتنا و  روظنم "  هب  دراد  میمصت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  هنیمز ، نیا  رد  لاعف  دنمناوت و  ناگدننک  نیمات  ییاسانش  هب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: buy@asiatech.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

STMSTM  کیکی   throughputthroughput وو   تیفرظ   تیفرظ لقادح   لقادح اباب     S IP TrunkSIP Trunk هبهب     STMSTM  ربیف ربیف رتسب   رتسب زازا     VoIPVoIP کیفارت   کیفارت لیدبت   لیدبت وو   لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 111 1

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

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

2001095054000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967071 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلغاغد  یاتسور  یلصا  هداج  دنلیآ  ییانشور  هعسوت  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  ناتسرهش  یزکرم  شخب  هلغاغد  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

رتم )  یتناس  تماخض 15  هب  تلافسآ  هیال  بیرخت  رپ (  ود  غارچ  ددع  نویسادنوف 50  ییامناج  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
تاو  LED150 غارچ ددع  بصن 100  هیهت و 

لوط 500  هب  یموینیمولآ 6  یا  هتشر  ود  لباک  هیهن 
لوط 2000 هب  یموینیمولآ 6  یا  هتشر  راهچ  لباک  هیهن 

هطوبرم  تاقلعتم  و 
10,354,316,536 یلام :  دروآرب 

لایر   517,715,826 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  یکیزیف  تروصب  یکناب  همان  تنامض  هئارا   : . نیمضت تاحیضوت 

دشابیم یکینورتکلا  تروصب  دانسا  یمامت  یراذگراب  . 
دوش  یراذگراب  همان  توعد  دافم  قبط  فلا  تکاپ  بیکرت  افطل  . 

15:30 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هلغاغد یاتسور  یمال  ناتسهد  ریسم  زاوها -   ، 6144133317 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

یلصا یلصا هداج   هداج دنلیآ   دنلیآ ییانشور   ییانشور هعسوت   هعسوت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1212
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نارهت هقطنم 14  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

104-24-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ  هحورشم  تایلمع  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یربارت  هار و  هتسر ی  رد  هبتر 5  لقادح  یاراد  یضای - هرق  ربعم  یهدناماس  تایلمع  - 

تیآ نادیم  هفوکش ، نادیم  نیعم ، داتسا  هزوم  هناخ   ) یا هلحم  هعسوت  یاه  هژورپ  ادهشلا و  هربقم  رباعم ، نیدایم ، یزادرپرون  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تایلمع  - 
نامیپ  غلبم  اب  طبترم  هبتر  اب  ورین  هتشر  ربتعم  تیحالص  صیخش  ینف و  ناوت  نعت  همانیهاوگ  ریبکریما -) هاگنادیم  یدرجورب و  هلا 

هتسر ی رد  هبتر 5  لقادح  یاراد  دیدجت -)  ) هقطنم حطس  وردنت  یداع و  یمومع  لقن  لمح و  سوبوتا  یاه  هاگتسیا  تازیهجت  ضیوعت  زیهجت و  ثادحا ، تایلمع  - 
یربارت  هار و 

هار و هتسر ی  رد  هبتر 5  لقادح  یاراد  دیدجت -)  ) وردنت یاه  سوبوتا  هناماس  ریسم  رباعم و  ینمیا  یاهظافح  یکیفارت و  تازیهجت  ضیوعت  ریمعت و  هیهت ، تایلمع  - 
یربارت

یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم  رد  ناگدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  تسا و  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  در  رد  یرادرهش 

کی هرامش  نامتخاس  فکمه -  هقبط  مزمز -  هارراهچ  زا  دعب  یبونج -  دربن  نابایخ  یتالحم -  دیهش  هارگرزب  تاداهنشیپ  لوبق  دانسا و  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
نفلت 96040380 و 96040384  اهدادرارق -  دحاو  یقاجاروپ -  دیهش  نامتخاس 

هداز  نسح  دیهش  نامتخاس  ود  هرامش  نامتخاس  فکمه  هقبط  رد  عقاو  هقطنم  هناخریبد  هب  اهتکاپ  لیوحت 
هناخریبد تاکاپ : لیوحت 

:: نفلت :: http://business .tehran.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

تازیهجت تازیهجت ضیوعت   ضیوعت وو   زیهجت   زیهجت ثادحا ، ، ثادحا تایلمع   تایلمع یزادرپرون - - - - یزادرپرون تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ربعم - -  - -  ربعم یهدناماس   یهدناماس تایلمع   تایلمع ناونع : : - - ناونع
یاه یاه سوبوتا   سوبوتا هناماس   هناماس ریسم   ریسم وو   رباعم   رباعم ینمیا   ینمیا یاهظافح   یاهظافح وو   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت ضیوعت   ضیوعت وو   ریمعت   ریمعت هیهت ، ، هیهت تایلمع   تایلمع سوبوتا - - - - سوبوتا یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا

وردنت وردنت

1313
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یدوریش  یججح و  نادیهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

086-100-401  - 085-100-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  دادعت 35  ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد  یرادیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعت 8  ییورتم  یا  هشیش  ددرت  لرتنک  هاگرذگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

6-03152322311 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییورتم ییورتم یایا   هشیش   هشیش ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هاگرذگ   هاگرذگ ددرت -  -  ددرت لرتنک   لرتنک وو   بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 116 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/djfx8yh9lvn7r?user=37505&ntc=5967403
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5967403?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم یکیفارت  تاطابترا  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095008000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966794 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه " گنیکراپ  یریوصت  تراظن  تازیهجت  دیرخ   " عوضوم اب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  یکیفارت  تاطابترا  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هبتر 5 تاطابترا  - ناراکنامیپ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هبتر 5 - تاموزلم تاعطق و  هئارا  دیلوت و  کیتامروفنا  - ناراکنامیپ

هژیو یاه  متسیس  کیتامروفنا  - ناراکنامیپ
 mainframe ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  کیتامروفنا  - ناراکنامیپ

34,887,399,990 یلام :  دروآرب 

لایر   1,744,370,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یکیفارت  تاطابترا  هعسوت  تکرش  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزابزا  لبق  تسیاب  یم  قوف  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

11:00 تعاس : 1401/12/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مراهچ هقبط  هقطنم 8 - یرادرهش  نامتخاس  (- هر ) ینیمخ ماما  نادیم  - دهشم  ، 9174893111 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  بعش  تیریدم  ناریا -  تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   حبصهرامش تعاس 8  زا  یراک  زور  تدم 7  هب  یهگا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل 14

ادرف لسن   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  بعش  تیریدم  تارداص  کناب  زاین  دروم  نیبرود  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همان 1.000.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت دحاو  مجنپ  هقبط  یزکرم  نامتخاس  دابا )  تداعس   ) ناگدازا نابایخ  یادتبا  یدازا  نادیم   :: سردآ سردآ

0336694489 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهاه گنیکراپ   گنیکراپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

زاین زاین دروم   دروم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هطوبرم شزومآ  نامزاستمدخ و  زیم  تیاس و  بو  یزاس  هدایپ  یحارط.یرامعم و  ینابیتشپ 

.دشابیم همیمض  تساوخرد  دراوم 
1101093750000028 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هطوبرم شزومآ  نامزاستمدخ و  زیم  تیاس و  بو  یزاس  هدایپ  یحارط.یرامعم و  ینابیتشپ 

.دشابیم همیمض  تساوخرد  دراوم 

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

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

88644065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزومآ شزومآ وو   نامزاس   نامزاس تمدخ   تمدخ زیم   زیم وو   تیاس   تیاس بوبو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط.یرامعم   یحارط.یرامعم ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: 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

5966923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022r3 نژرو اب   X-Protect رازفا مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سنسیال ددع   100

1201093907000200 زاین :  هرامش 
یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هدننک :  رازگرب 

2022r3 نژرو اب   X-Protect رازفا مرن  سنسیال  - 
سنسیال ددع   100

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

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

2022r3 نژرو اب   X-Protect رازفا مرن  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سنسیال ددع   100

1416933795 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  ،101 هرامش ، نیطسلف نابایخ  یمالسا ، بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66464751-021  ، 66468271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال ددع   ددع   2 0222022 r3 100r3 100 نژرو   نژرو اباب     X-ProtectX-Protect رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1818

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5966984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یضاقتم دحاو  دأت  دروم  تسویپ و  طیارش  ینف و  حرش  ، مالعتسا تاصخشم  قباطم  دیاب  فیرش  رازفا  نما   UTM ملق کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع تسیابیم  ناگدننک  تکرش  .دشاب 

1101092586000279 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 1000  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دأت دروم  تسویپ و  طیارش  ینف و  حرش  ، مالعتسا تاصخشم  قباطم  دیاب  فیرش  رازفا  نما   PARS GATE FG1400 لدم  UTM ملق کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن ترازو   AVL وضع تسیابیم  ناگدننک  تکرش.ددرگ  تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  ینف و  داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا  دشاب  یضاقتم  دحاو 

.دنشاب

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 1919

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5966991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکسارپسک سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000204 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 75 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروص  رد.دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ.دوش  هجوت  تسویپ  لیاف  هب.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07433337219 - 09178452250 .ههام تخادرپ.ددرگیم 3  عوجرم  الاک  دیرخ  تسیل  ای  قباطت 

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکسارپسک یکسارپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2020

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

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

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

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

5967043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ و تیریدم  بوچراچ  بختنم  یاهدنیآرف  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  لیلحت ،  ( RFP داهنشیپ )  هئارا  یارب  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اواف یربهار 

ریناوت تکرش  عجرم  لدم  رب  ینتبم 
1101005071000544 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیماس دنمشوه  یاهراکهار  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  زیماس  راک  بسک و  یاهدنیآرف  تیریدم  متسیس  ناونع  بو  تحت   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اواف یربهار  تامدخ و  تیریدم  بوچراچ  بختنم  یاهدنیآرف  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  لیلحت ،  ( RFP داهنشیپ )  هئارا  یارب  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحم یگنهامه.تسویپ 09125410703  هب  تاصخشم   . هباشم دک  ناریا.ریناوت  تکرش  عجرم  لدم  رب  ینتبم 

4513713111 یتسپ :  دک  ناجنز ،  قرب  عیزوت  تکرش  - یلامش یدعس  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33157331-024  ، 33451461-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33157287-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم بوچراچ   بوچراچ بختنم   بختنم یاهدنیآرف   یاهدنیآرف رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ لیلحت ، ، لیلحت  ( ( RFPRFP داهنشیپ )  )  داهنشیپ هئارا   هئارا یارب   یارب تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
ریناوت ریناوت تکرش   تکرش عجرم   عجرم لدم   لدم ربرب   ینتبم   ینتبم اواف   اواف یربهار   یربهار

2 12 1
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تابعش راب و  هنایاپ  لک و  هرادا  هکبش  تینما  نیمات  یرادهگن و  تیریدم و  ، هعسوت  ، ینابیتشپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000195 زاین :  هرامش 

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

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تابعش تابعش وو   راب   راب هنایاپ   هنایاپ وو   لکلک   هرادا   هرادا هکبش   هکبش تینما   تینما نیمات   نیمات وو   یرادهگن   یرادهگن وو   تیریدم   تیریدم ،، هعسوت هعسوت  ، ، ینابیتشپ ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2222
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5967062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هلاسکی کمایپ (  دادعت 1.000.000  هب  تسویپ  تامدخ  حرش  گرب  اب 2  قباطم  کمایپ  لاسرا  تهج  لنپ  صاصتخا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوب دهاوخ  نیبام  یف  دادرارق  دقع  اب  هارمه  راک  یارجا 

1101005221000517 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  هناماس  رد  کمایپ  ره  تمیق  یف  ندومن  صخشم  تهج  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  تاعالطا  لیمکت 

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

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

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کمایپ کمایپ لاسرا   لاسرا تهج   تهج لنپ   لنپ صاصتخا   صاصتخا ناونع : : ناونع 2323
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدکشناد رتویپماک  زکرم  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030374000023 زاین :  هرامش 

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

زادرپ نما  یرازفا 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417613151 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  دکشناد  - نارهت هاگشناد  یلامش  علض  - انیسروپ نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953002-021  ، 64053460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66419535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدکشناد هدکشناد رتویپماک   رتویپماک زکرم   زکرم تهج   تهج ناونع : : ناونع 2424
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هاشنامرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  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 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

5967234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قباطم  هنحص  نیسره و  ناتسرهش  یتبث  یاه  هدنورپ  ( دانسا تیریدم  متسیس   ) یکینورتکلا ویشرآ  متسیس  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهتسویپ رد  هدش  مالعا 

1101003567000010 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11000001 دادعت : 

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

رد هدش  مالعا  تاصخشم  قباطم  هنحص  نیسره و  ناتسرهش  یتبث  یاه  هدنورپ  ( دانسا تیریدم  متسیس   ) یکینورتکلا ویشرآ  متسیس  داجیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ءاهب مالعتسا  دانسا  شش  ات  کی  هرامش  یاهتسویپ 

 : یتسپ دک  هاشنامرک ،  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یعاطم  دیهش  راولی  کی  زاف  نایگنهزف  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714653861

38454383-083  ، 38226546-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38226547-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتبث یتبث یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ (( دانسا دانسا تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس  ) ) یکینورتکلا یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ متسیس   متسیس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 2525
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رثکادح 60 لقادح 10 و  تباث (  هطقن  یدادعت  یارب  دودحم  تدم  هب   Call out تروص هب  نما  یصاصتخا  طابترا  رتسب  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هطقن

1101093985006502 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/07 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

6060 رثکادح   رثکادح وو     1010 لقادح   لقادح تباث (  (  تباث هطقن   هطقن یدادعت   یدادعت یارب   یارب دودحم   دودحم تدم   تدم هبهب     Call outCall out تروص   تروص هبهب   نما   نما یصاصتخا   یصاصتخا طابترا   طابترا رتسب   رتسب نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
(( هطقن هطقن

2626

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

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

زا 116 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p5k56ebmatkw3?user=37505&ntc=5967362
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5967362?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ورین ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورین ترازو  یداتس  هزوح  یاهزوجم  اب  طبترم  تامالعتسا  رارقتسا  یزاس و  یکینورتکلا  تامدخ  رازفا  مرن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000002000098 زاین :  هرامش 

ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف تسویپ  ددرگ و  اضما  رهم و  تسویپ  یاه  لیاف  زاین و  دروم  کرادم  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورین ورین ترازو   ترازو یداتس   یداتس هزوح   هزوح یاهزوجم   یاهزوجم اباب   طبترم   طبترم تامالعتسا   تامالعتسا رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس یکینورتکلا   یکینورتکلا تامدخ   تامدخ رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2727
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نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزیمم همانیهاوگ ISMS و  ذخا  تهج  تاعالطا  تینما  تیریدم  متسیس  ییاهن  یزیمم  یزیمم و  شیپ  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتبقارم

1101092416000380 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دصرد 1 دادعت : 

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

لیمکت دانسا  تسویپ  مهم " یدیلک و  تاکن   " لیاف هب  هجوت  اب  ار  دوخ  دانسا  هدرک و  تکرش  دنیارف  نیا  رد  زارحا  طیارش  نتشاد  تروص  رد  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن

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

52112546-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5967777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  رنیتناک  عماج  راکهار  یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001329 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ طیارش  قبط  رنیتناک  عماج  راکهار  یزاس  هدایپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمم یزیمم وو     ISMSISMS همانیهاوگ   همانیهاوگ ذخا   ذخا تهج   تهج تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ییاهن   ییاهن یزیمم   یزیمم وو   یزیمم   یزیمم شیپ   شیپ هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یتبقارم یتبقارم

2828

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط رنیتناک   رنیتناک عماج   عماج راکهار   راکهار یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 2929
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زاوها رهش  قرب  یورین  عیزوت  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

5967869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business ربراک سوریو 1000  یتنآ  سنسیال  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005353000132 زاین :  هرامش 

زاوها رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ اضما  رهم و  دات  امتح  هک  دشابیم  تسویپ  ینف  تاصخشم   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165693173 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  یتعنص  کرهش  بنج  - رذوبا ناتسرامیب  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34490645-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34490645-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: 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   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5967908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب طوبرم  گرب ) هدنورپ 8 ره  یبیرقت  دادعت  اب   ) هدنورپ نویلیم  دودح 10  دکار  یناگیاب  یاه  هدنورپ  ندومن  یکینورتکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  حرش  هب  ناهفصا  یرتسگداد 

1101004579000180 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  - دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  رب  اه  متسیس  بصن  یریگراب و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8163833131 یتسپ :  دک  رظن ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  الاب -  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SelectSelect هخسن   هخسن   Kaspersky Endpoint Security for Bus inessKaspersky Endpoint Security for Bus iness ربراک   ربراک   10001000 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3030

دکار دکار یناگیاب   یناگیاب یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ ندومن   ندومن یکینورتکلا   یکینورتکلا ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: 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

5968197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  تایرشن  یملع  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000111 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هناماس 3 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  هرامش 09144553184  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5967035 شیاپ  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلیبدرا یلیبدرا ققحم   ققحم هاگشناد   هاگشناد تایرشن   تایرشن یملع   یملع تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3232
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نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5966914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهروتئوچکا یزادنا  هار  بصن و  ییارجا " ینف و  هصقانم ، دانسا  هیهت  یحارط و   ، هعلاطم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001025000140 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قاتا نامرف  تردق و  یاهرادم  اهولبات ، (، actuator اهروتئوچکا یزادنا  هار  بصن و  ییارجا " ینف و  هصقانم ، دانسا  هیهت  یحارط و   ، هعلاطم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
PLC) طسوت شیاپ  تراظن و  متسیس  یارجا  لرتنک و  قاتا  هب  دس  تاسیسات  هیلک  لاصتا  تالآریش و 

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهروتئوچکا اهروتئوچکا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ییارجا " " ییارجا وو   ینف   ینف هصقانم ، ، هصقانم دانسا   دانسا هیهت   هیهت وو   یحارط   یحارط  ، ، هعلاطم هعلاطم ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 20   GLC-LH-M لدم لاصتا  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  ای  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000228 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناشیدناون هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   SERMOD 1.0 لدم  PLC هاگتسد یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
ماس راک  بسک و 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  هدش  یرادیرخ  یالاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

یراک زور  یط 30  هطوبرم  سانشراک  دات  لاسرا و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  هاگتسد هاگتسد یطابترا   یطابترا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3434

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 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

5967168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  طقف  تخوس  تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228001779 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIMADYN D لدم  PLC متسیس یجورخ  یاه  هداد  لرتنک   IMPAG 4 لماک تراک  الاک :  مان 

نف یتآ  نومزآ  هدننک 
تس 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تبث  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دشاب 3- یناریا  هیارا و  تفن  دنلب  تسیل  زا  یداهنشیپ  یالاک  یرابتعا 2- تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دوش   دوش هیارا   هیارا تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط طقف   طقف تخوس   تخوس تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 116 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3xeyrxr8x6txw?user=37505&ntc=5967168
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5967168?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجیابرذآ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( PLC  ) یس لا  یپ  ینیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
RC-230 لدم نژرو 8  سنمیز ،  کرام 

1101093266000857 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ هراتس  دنمشوه  قفا  هدننک  هضرع  عجرم   Loxone یتراجت مان   MINISERVER GEN1 لدم متسیس  لرتنک  یس  لا  یپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متسیس متسیس لرتنک   لرتنک یسیس   لالا   یپیپ   ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KHI تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001184 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 : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138335-071  ، 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PORTAL DESEL ENGINE DRIEN تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001183 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 : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138335-071  ، 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

KHIKHI ناونع : : ناونع 3737

PORTAL DESEL ENGINE DRIENPORTAL DESEL ENGINE DRIEN ناونع : : ناونع 3838
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت نویساربیلاک  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006490 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 99 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش هدهعب  لاقتنا  لقن و  هنیزه  ISO و  درادناتسا 17025 /  اب  قباطم  زاوها  رد  لرتنک  یریگ و  هزادنا  تازیهجت  نویساربیلاک  ماجنا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدننک  هربیلاک 

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون 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

5967842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شوج هطقن  هاگتسد  هدنرادهگن  ناونع : 

14012846 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/27 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تازیهجت تازیهجت نویساربیلاک   نویساربیلاک روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3939

شوج شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدنرادهگن   هدنرادهگن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  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 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

5967338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن داهنشیپ  هیارا  هب  مادقا  تسویپ  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمامزلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 

1101096334000269 زاین :  هرامش 
لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نیمات رتسگ  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم   THORN یتراجت مان   FIRE RAY 5000 لدم قیرح  مالعا  یروتوم  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Fire and gas detection

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا یروتوم   یروتوم روتکتد   روتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141
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جرک یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردنلیس هکلفریش   / هدننک شوماخریش  یاه CO2 و  هدننک  شوماخ  ردنلیس  ریش  یسفنت و  یاه  ردنلیس  کیتاتساودیه  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسفنت 

دشاب یم  تسویپ  کرادم  حرش  هب  زاین  دروم  کرادم 
1101097823000026 زاین :  هرامش 

جرک یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادعت 724 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3157813361 یتسپ :  دک  نهآ ،  بوذ  راولب  - درادناتسا نادیم  -- جرک ناتسرهش  - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32804443-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32804443-026 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  3333   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ردنلیس ردنلیس هکلفریش   هکلفریش  / / هدننک هدننک شوماخریش   شوماخریش وو     CO2CO2 یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ردنلیس   ردنلیس ریش   ریش وو   یسفنت   یسفنت یاه   یاه ردنلیس   ردنلیس کیتاتساودیه   کیتاتساودیه تست   تست ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم حرش   حرش هبهب   زاین   زاین دروم   دروم کرادم   کرادم یسفنت   یسفنت

4242
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ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5966877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط   ( قطانم ییویدار  هکبش   ) ییویدار تازیهجت  بصنو  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003432000065 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دمحم کلم  یاقآو  یوفص  یاقآ  108 و197 یلخاد ییوگخساپو 03138100 یگنهامهو  سامت  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5966910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ( ییویدار ییویدار هکبش   هکبش  ) ) ییویدار ییویدار تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444
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تسویپ تسیل  حرش  هب  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092154000036 زاین :  هرامش 

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

ددع 4 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

USB 6||UGREEN تروپ دادعت  ( | اه باه   ) تروپ شیازفا  هبعج  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
( دیلک هحفص   ) دروبیک الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

LIONWEI|33972US| اه ) باه   ) تروپ شیازفا  هبعج  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
USB لوط شیازفا  لباک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

1000a| یپ چا   | یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
LiDE 220| نناک | سکع یا  هفرح  رنکسا  ( | رگشیوپ  ) رنکسا الاک :  مان 

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

Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
CPU) |Intel|LGA1700  ) رگشزادرپ الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

تیابارت  Western Digital|My Passport WDBYvg0010BBK-WESN|1 ( | لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب ربتعم  یتناراگ  یارادو  تسویپ  سیل  قبط  تسابیم  یتساوخرد  یاهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33335952-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331608-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

c2960s-48ts-l لدم وکسیس  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091882000056 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

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

.دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تست تلهم  هلاس و  یتناراگ 1 اب   c2960s-48ts-l لدم

 : یتسپ دک  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش  تراهم _  نابایخ  سراف _  جیلخ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816153461

31145201-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294533-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

c2960s -48ts - lc2960s -48ts - l لدم   لدم وکسیس   وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 4545
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ناجریس یکشزپ  مولع  هدکشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5966987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
qrt 5ac

ددع  15
1101094069000019 زاین :  هرامش 

ناجریس یکشزپ  مولع  هدکشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ینیغاب یعاجش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   QRT 5 AC لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  رابنا ، لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 60  دشاب ، یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  هیارک  هدش ، هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یوجنگ 09368011564  فرشا  یاقآ  یگنهامه  تهج  دشاب ،

7813853444 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  هقطنم  یهدنامرف  بنج  یتخت  ناجریس خ  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42281613-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42262577-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   qrt 5ac 15qrt 5ac 15 لدم   لدم ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 4646
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارسنامهم دمحاریوب و  ناتسرهش  لک ،  هرادا  تنرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003651000018 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یزردوگ یمظعم  اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 300-1 دناب یانهپ  للملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 

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

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ارسنامهم دمحاریوب و  ناتسرهش  لک ،  هرادا  تنرتنیا   - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  طیارش  قبط 

ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف 

7591783916 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  لک  هرادا  - یناقلاط نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223316-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222146-074 :: 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 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارسنامهم ارسنامهم وو   دمحاریوب   دمحاریوب ناتسرهش   ناتسرهش لکلک ،  ،  هرادا   هرادا تنرتنیا   تنرتنیا ناونع : : ناونع 4747

رگپاچ رگپاچ لباک   لباک وو   دراهورکیپسا   دراهورکیپسا ودربیک   ودربیک وو   سوام   سوام ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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kvmیرتم و 1/5,3 لوط شیازفا  رگپاچ و  لباک  دراهورکیپسا و  ودربیک  سوام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  لیافرد  یلیمکت  تاحیضوت  قبط 

تسا شرافسزا  سپزور  هس  نیمات  تلهم 
1101091536000225 زاین :  هرامش 

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایلیا نازاس  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   cm 99 لوط  MA591G لدم  USB لباک الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 300 تیفرظ  MSA2 300GB 15K rpm 3.5 inch لدم  SAS لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GM-101 لدم  USB میس اب  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GK-301 لدم  USB هنایار دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TSCO یتراجت مان   TS 2063 لدم هنایار  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/02 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 : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
هنایار مامتها  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کنیل  ید  یتراجت  مان  لدم 222  تروپ  هکبش 2   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپیم ماجنا  یدعب  تامادقا  دات ، زا  سپ  لاسرا و  هدنشورف  طسوت  هنومن  موزل  تروصرد 

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  مود  هقبط  یج  هرادا  نامتخاس  تارباخم  قرب و  ، هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایمارگ 09138986289 سدنهم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه 
1101003543000184 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-6009 لدم  cm 54 عافترا  57x60 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091882000055 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 1384 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

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

هکبش مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش  تراهم _  نابایخ  سراف _  جیلخ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816153461

31145201-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294533-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی یراوید  99   یراوید کرکر   ناونع : : ناونع 4949

هکبش هکبش مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5050

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

5967125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

X-Rite i1 Displar pro هاگتسد ددع  دادعت 1  یتساوخرد  مالقا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000298 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   ENVR-3432 لدم هکبش  تحت  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

موسکا ناژوف  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

نیمات هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشابیم 3- یمازلا  روتکاف  ریز  ربتعم  یتناراگ  جردوابش  هرامشو  یمسر  روتکاف  یراک 2- هام  کیالاک  هجو  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک 

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

63977151-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت ریواصت   ریواصت شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  کرادم  قبط  وکسیس   POE تروپ چیئوس 48  وکسیس و   POE تروپ چیئوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101003995000195 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هدوب و  اهنادنز  لک  هرادا  هیمورا  رهش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دیسررس 1404/03/26  خیرات  ( 101 ازخا  ) هنازخ دانسا  تخادرپ 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458870-044  ، 33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط وکسیس   وکسیس   POEPOE  تروپ تروپ   4848 چیئوس   چیئوس وو   وکسیس   وکسیس   POEPOE  تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس ناونع : : ناونع 5252

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

5967281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرهد تشادهب  زکرم  یلخاد  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090819000021 زاین :  هرامش 

دنبشارف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هدننک  نیمات  سامت  هرامش  اب  هارمه  روتکاف  شیپ.دشاب  یم  تسویپ  هشقن  تسیل و  قبط  تساوخرد.دشاب  یم  هباشم  حیحص و  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

7477164437 یتسپ :  دک  دنبشارف ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  هاپس -  نابایخ  دنبشارف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38758123-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38758123-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشادهب تشادهب زکرم   زکرم یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش لیمکت  مرف  یراذگراب  دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یاهالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط   APN یتارباخم مدوم  هاگتسد   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا

1101001406000088 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نومرپ رتسگ  شیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   APN لدم یتعنص  مدوم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

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

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

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

APNAPN  یتارباخم یتارباخم مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد   2 020 ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید ناسر و  مایپ  تراک  میس  یاراد   TFI60-G1 لسناریا مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000259000003 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اتید ناسر و  مایپ  تراک  میس  یاراد   TFI60-G1 لسناریا مدوم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یوک ییاطع -  نابایخ  هیمورا -  تشادهب  زکرم  لحم  رد  لیوحت  دشابیم -  رظندم  اتید  ناسر و  مایپ  تراک  میس  یاراد   TFI60-G1 لسناریا مدوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  لاسکی -  لقادح  یتناراگ  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه  لومشم -  یاقآ  اشگلد 09385294554 

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید وو   ناسر   ناسر مایپ   مایپ تراک   تراک میس   میس یاراد   یاراد   TFI60 -G1TFI60 -G1 لسناریا   لسناریا مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  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 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

5967462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Media Converter Magnum

1101096334000268 زاین :  هرامش 
لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ایرآ اسر  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم   ELECTRIC ROTARY CONVERTERS یتراجت مان   STB-33-200 لدم نایرج  روتروناک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

.دامن یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هب  مادقا  تسویپ  لیاف  هب  هجوت  اب  تبسن  تسا  دنمشهاوخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هناکادج  تروصب  یلام  ینف و  ندومن  تسویپ 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Media Converter MagnumMedia Converter Magnum ناونع : : ناونع 5656

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5967494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  - یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  هکبش  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000207000119 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL180 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  - یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  هکبش  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5714783734 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  سناژروا  یوک  تلاسر  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31937194-044  ، 32234897-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229059-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحم و  راهچ  یزرواشک  داهج   :: 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 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

5967603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش مالعا  اه  متیآ  همه  یارب  تمیق   / تسویپ تسیل  حرش  هب  یا  هنایار  تازیهجت  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000049000177 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمکح امه  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   D840R لدم یلومعم  مدوم  الاک :  مان 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613111 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254804-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226919-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

.دوش .دوش مالعا   مالعا اهاه   متیآ   متیآ همه   همه یارب   یارب تمیق   تمیق  / / تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مئامض ساسا  رب  دیرخ  یلصا  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  قبط  یکدی  تاعطق  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.تسویپ 

1101001022001704 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   SFP Module لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک  یرون  ربیف  لوژام  الاک :  مان 
کینورتکلا کتاف 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندومن همیمض.تسویپ  مئامض  ساسا  رب  دیرخ  یلصا  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  قبط  یکدی  تاعطق  تازیهجت و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  باسح  اصافم  ذخا  تامدخ  دوجو  تروص  رد.تسیمازلا  روتکاف  شیپ 

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

88112681-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

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

5967724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردیانشا لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002523 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکیرتکلا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  ینف  داهنشیپ  هارمه  هب  ینف  تاصخشم  گولاتاک و  .دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  دات و  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ : هوحن.ددرگ  یمن 

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

71095063-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5967826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14013292 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/26 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

ردیانشا ردیانشا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6060

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 6161
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5967830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  hikvision کرام  cat 6 هکبش لباک  ناونع : 

14013210 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

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   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5967852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14013275 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/24 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

hikvis ionhikvis ion کرام   کرام   cat 6cat 6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6262

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 6363
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرف قاتا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003546000044 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

ددرگ لاسرا  لیمکت و  هدش  اضماورهم  روتکاف  شیپ  اهب و  مالعتسا  مرف 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناجنز ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس   - یمالسا یروهمج  راولب  یادتبا  یدازآ -  نادیم  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613191

33420651-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421801-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرف نامرف قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  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 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

5967942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  مرهج  هاگدورف  لرتنک  سسکا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000194 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   SITECOM یتراجت مان   WL-331 لدم تروپ  سسکا 1  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565
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نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  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 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

5968005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هئارا  تاصخشم  تاحیضوت و  قباطم  یدرورهس  هبعش  قرب  یروآنف و  یتظافح ، یاه  هکبش  یارجا  اهالاک و  نیمأت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ یاهلیاف  رد 

1101001415000061 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسیاب ناگدننک  تکرش  - دوشن عمج  %( 9  ) هدوزفا شزرا  تایلام  - دوش تبث  تمیق  داهنشیپ  ناونع  هب  لودج ) هس  ریداقم  عمج   ) مقر کی  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  تروصنیاریغرد  دینک ، داهنشیپ  تسویپ  هدرک ، ءاضما  رهُم و  لیمکت ، ار  یتسویپ  لودج  هس  - دشاب نارهت  ناشراک  رتفد  تیلاعف و  لحم 

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5967035 شیاپ  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

راب و5967049 هنایاپ  لک و  هرادا  هکبش  تینما  نیمات  یرادهگن و  تیریدم و  ، هعسوت  ، ینابیتشپ
تابعش

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کمایپ5967062 لاسرا  تهج  لنپ  هحفص 14)صاصتخا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5967075 رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5967623KHI(28 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5967650PORTAL DESEL ENGINE DRIEN(28 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5967711 تینما  تیریدم  متسیس  ییاهن  یزیمم  یزیمم و  شیپ  هرواشم  تامدخ  دیرخ 
یتبقارم یزیمم  همانیهاوگ ISMS و  ذخا  تهج 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ردرد هدش   هدش هئارا   هئارا تاصخشم   تاصخشم وو   تاحیضوت   تاحیضوت قباطم   قباطم یدرورهس   یدرورهس هبعش   هبعش قرب   قرب وو   یروآنف   یروآنف یتظافح ، ، یتظافح یاه   یاه هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   اهالاک   اهالاک نیمأت   نیمأت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف
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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

یرادا5968193 تیاس  هکبش  تحت  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ مالعتسا 
رهش یدورو  یرادرهش و 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلیبدرا5968197 ققحم  هاگشناد  تایرشن  یملع  تیریدم  هحفص 14)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000194 زاین :  هرامش 

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

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک حرط   حرط ناونع : : ناونع 6767
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نامرک

نامرک 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

5967072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاحیضوت  قبط  یدیلوت  گنر  صوصخم  لالح  اب  کی  هجرد  دیفس  یروحم  یکیفارت  درس  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095323000003 زاین :  هرامش 

نامرک یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  تاحیضوت  قبط  یدیلوت  گنر  صوصخم  لالح  اب  کی  هجرد  دیفس  یروحم  یکیفارت  درس  گنر  - 

یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 
مرگولیک  10,000 دادعت : 

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

 . دشاب یم  گنر  صوصخم  رنیت  رتیل  هارمه 1000 هب  یتساوخرد  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7619794864 یتسپ :  دک  هرامش 37 ،  هچوک  ناگدازآ  راولب  نامرک  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32438630-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32438631-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیدناش یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیدناش رهش  حطس  رد  تسویپ  یاهب 16993 مالعتسا  قبط  ییزجود  گنر  یارجاو  دیرخ  خیم و  لگ  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093148000038 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زیدناش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رکذ  دافم  نتفرگ  رظنرد  اب  تسویپ  اهبالعتسا  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9356135569 یتسپ :  دک  زیدناش ،  یرادرهش  یوضر 1 -  ردص  زیدناش -  دولانیب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34283003-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34283006-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی هجرد   هجرد دیفس   دیفس یروحم   یروحم یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر ناونع : : ناونع 6868

ییزجود ییزجود گنر   گنر یارجاو   یارجاو دیرخ   دیرخ وو   خیم   خیم لگلگ   بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هردب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 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

5967325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  اب  قباطم  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  ددع  بصن 5 دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091047000011 زاین :  هرامش 

هردب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

هردب رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  اب  قباطم  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  ددع  بصن 5 دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6967155361 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  رنهاب  نابایخ  هردب ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5723320-084  ، 5722320-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5722118-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع 55 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یرتم  ییانشور 12  جرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000651 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  طیحم  ییانشور  دربراک   m 18 لوط  mm 4 تماخض  ST37 دالوف سنج  یهجو  تشه  یپوکسلت  یرون  جرب  هیاپ  الاک :  مان 

سراپ باتفآ  نشور  هر 
ددع 2 دادعت : 

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

دشاب یم  هدنرب  هدنشورف  هدهعب  رابنا  ات  راب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یراک  زور  یلام 30  دانسا  تخادرپ 

دشاب یم  یمازلا  زاین  حرش  قبط  روتکاف  شیپ  تسویپ 

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

31378111-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرتم   یرتم   1212 ییانشور   ییانشور جرب   جرب ناونع : : ناونع 7171

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

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

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

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

5967943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز یرادرهش  ییامنهار  یاه  غارچ  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000358 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

ددع  79 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز ناجنز یرادرهش   یرادرهش ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5966981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هرکرک  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030403000026 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/04 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7914913169 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  بنج  یرافغ  هللا  تیآ  نابایخ  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33313412-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33313412-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپس 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 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

5967206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تیاعراقیقددادرارق  طیارش  تسویپ )  تسیل  قبط  ) هبعش یارب 5  یدالوف  هغیت  هرکرک  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030135000024 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تازلف و یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  ینت  یلور  هتسب   mm 0/50 تماخض  mm 1250 ضرع  ST 37 یدالوف یگنر  هزیناولاگ  فالک  الاک :  مان 

نیرآ یا  هرکرک  برد 
نت 5 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515758958 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  یگنس  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320328-077  ، 33320324-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320324-077 :: 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

یایا هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 7373

ددرگ ددرگ تیاعراقیقددادرارق   تیاعراقیقددادرارق طیارش   طیارش تسویپ )  )  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط )) هبعش هبعش   55 یارب   یارب یدالوف   یدالوف هغیت   هغیت هرکرک   هرکرک برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درمال یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5967280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قبط   ) لرتنک سسکا  زاین  دروم  تازیهجت  تامدخو  بصن  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001591000021 زاین :  هرامش 

درمال یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ یایند  هدننک  هضرع  عجرم   DONYAYE PARDAZESH یتراجت مان   RB2 لدم هجرد  یا 120  هخاش  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط الاک  دیرخ  هدوب و  هباشم  هراشا  دروم  دک  ناریا  دشاب - یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  درمال  هاگدورف  لحم  رد  الاک  لیوحتو  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ینف  تاصخشم 

7434193131 یتسپ :  دک  درمال ،  یللملا  نیب  هاگدورف  یتایح ، رتکد  راولب  درمال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52720094-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52722595-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5967301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریش بجع  هبعش  نواعت  هعسوت  کناب  یقرب  هرکرک  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000033 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تمیق مالعتسا  مرف  حرشب  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هنهد  1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعتسا  مرف  رد  جردنم  طیارش  حرشب   :: 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

هجرد هجرد   12 0120 یایا   هخاش   هخاش ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 7575

ریش ریش بجع   بجع هبعش   هبعش نواعت   نواعت هعسوت   هعسوت کناب   کناب یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5967318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090918000137 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
( ینایم ددع   2 یرانک - ددع   2  ) ددع  4 یا ) هلاب   ) یا هناورپ  ددرت  لرتنک  تیگ  - 

ددع هرهچ 6  صیخشت  هاگتسد  هیاپ 
ددع  6 تشگنا ) رثا  هرهچ و  صیخشت   ) بایغ روضح و  هاگتسد 

هخسن بو 1  تحت  مرفتلپ 
هخسن ددرت 1  لرتنک  متسیسریز 

دادعت شیازفا  رچیف 
شزومآ یزادنا و  هار  بصن و 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
دحاو  1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تفریج هاگشناد  رد  بصن  لیوحت و  دعب  یراک  زور  تخادرپ 15  روتکاف  هئارا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7867155311 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  هداج  رتمولیک 8  تفریج - تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43347705-034  ، 41233000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43347065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  هلاس -   3 لقادح یتناراگ  ، همیمض لیاف  تاصخشم  ابرتم  لوط 6 ات  وزاب  بصن  تیلباق  اب  دودحمان  ددرت  دنب  هار  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم 

1101091539000075 زاین :  هرامش 
زربلا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هداز هللا  دبع  نیسح  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  رجف  دهشم  هدنزاس  عجرم   m 6 لوط ییوردوخ  ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکینورتکلا  یوزاب  اب  دنب  هار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.تسیمازلا داتس  هناماس  رد  ینف  تاصخشم  یواح  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنزاس  ای  هدنشورف  اب  بصن  لمح و  هنیزه 

.ددرگیم داهنشیپ  لاطبا  ثعاب  ینف  تاصخشم  قباطت  مدع 

3149779451 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروارف  شخپ  تکرش  یرادا  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3242501-026  ، 32542501-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32542506-026 :: 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

دکدک ناریا   ناریا هلاس -  -  هلاس   33 لقادح لقادح یتناراگ   یتناراگ ،، همیمض همیمض لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ابرتم   ابرتم 66 لوط   لوط اتات   وزاب   وزاب بصن   بصن تیلباق   تیلباق اباب   دودحمان   دودحمان ددرت   ددرت دنب   دنب هار   هار ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هباشم   هباشم

7878

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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ناریا تالیش  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاتسا ورتکلا  ردوپ  ششوپ  اب  یموینیمولآ  میرف  اب  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003054000133 زاین :  هرامش 

ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد  حرش  کیتاتسا  ورتکلا  ردوپ  ششوپ  اب  یموینیمولآ  میرف  اب  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت 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

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 08 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5967979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000764 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: 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

کیتاتسا کیتاتسا ورتکلا   ورتکلا ردوپ   ردوپ ششوپ   ششوپ اباب   یموینیمولآ   یموینیمولآ میرف   میرف اباب   یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

ددرگ ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ 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

5968045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدمحم 06152282202 یاقآ  ینف  سانشراک  نفلت  تسویپ .  لیاف  تاصخشم  قبط  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001326000145 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5968195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن رابنا  ناروتسر  کیتاموتا  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091971000062 زاین :  هرامش 

مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ یاه  لیاف  قبط  تاصخشم  اب  گنر  هشیش  اب  تل  عون 2  زا  برد  عافترا  رتم  یتناس  ضرع و 230  رتم  یتناس  داعبا 148  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719696114 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38700750-025  ، 36614020-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36619968-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 8181

تفن تفن رابنا   رابنا ناروتسر   ناروتسر کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8282

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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  حرشب  )AXIS دنرب هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003648000021 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
( تسویپ تاصخشم  حرشب  )AXIS دنرب هتسبرادم  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  29 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات هدنشورف   . دشاب یم  زیراو  لباق  هطوبرم  سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هطوبرم  غلبم  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ./. دشاب یمن  1337 لاس بوصم  یتلود  تالماعم  رد  تلود  نانکراک  هلخادم  عنم  نوناق  لومشم  هک  دیامنیم 

9716643368 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدمادهش  نادیمدنجریب  یبونج  ناسارخ  ناتسا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32213000-056  ، 32210060-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224999-056 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8383

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

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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هچیزید یریوصت  شیاپ  هکبس  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096554000021 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هچیزید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قفا انیب  هدنزاس  عجرم  رظان  قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIQ-M2376-WSMR لدم  IP هکبش تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رظان
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
متسیس اناد  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دراگلا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   LMS2022 دراگلا ریوصت  تیریدم  ناونع  زودنیو  بو و  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ویرآ متسیس  اناد  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ویرآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 

رتم 50 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  . GUANDONG TEC هدنزاس عجرم  ونیتکا  یتراجت  مان   F02-100 لدم  W 100 ناوت یباتهم  گنر   IP65 راد زنل   SMD روتکژورپ الاک :  مان 
شبات هشیدنا  راک  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

ناشکهک تراجت  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD40EJRX لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
ایسآ جاوما  اویش  هدننک  هضرع  عجرم  جاوما  اویش  یتراجت  مان   AWB 6A4 لدم یموجن  تعاس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  LHG5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  اتفا  یهاوگ  - ددرگ مالعتسا  خساپ  تسویپ  جرد و  تسویپ  مالعتسا  رد  یتساوخرد  مالقا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8483165439 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  ماما  راولب  هچیزید  هکرابم  ناهفصا  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52458307-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52452021-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005868000020 زاین :  هرامش 

ریگ لگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عیرس نیبرود  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6499178646 یتسپ :  دک  ریگ ،  لگ  رهش  نامیلس  دجسم  ناتسزوخ  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-061  ، 43237302-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43237303-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8585
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ناتسا بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( رهشناریا  ) ناتسچولب ناتسیس و 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش هب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  تسویپ  لیاف  دشابیم  هباشم  تمدخ  دک   _ اه نیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت   09382565066
1101092956000036 زاین :  هرامش 

( رهشناریا  ) ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

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

هرامش 09382565066 هب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  تسویپ  لیاف  دشابیم  هباشم  تمدخ  دک   _ اه نیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت 

 : یتسپ دک  رهشناریا ،  یا   هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ( - هر ) ینیمخ ماما  نابایخ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916913163

37222054-054  ، 37222085-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37224476-054 :: 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

اهاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8686
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هشیدنا 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 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

5967874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یریوصت  شیاپ  هژورپ  مود  زاف  رواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093968000059 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  هشیدنا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قبط  یریوصت  شیاپ  هژورپ  مود  زاف  رواشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3354661949 یتسپ :  دک  هشیدنا ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  زاف 3 -  هشیدنا -  رایرهش -  نارهت -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65555557-021  ، 65555565-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65566358-021 :: 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

هاشنامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تاصخشم  حرشب  یزادنا  هار  بصن و  هارمهب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* دشاب یم  هاشنامرک  ناتسرهش  حطس  یاه  هدکشناد  یمامت  بصن  لحم  *

1101000262000059 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715847141 یتسپ :  دک  ( ، 1 هرامش  ) یزکرم نامتخاس  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشهب -  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38377148-083  ، 38375161-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38377148-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هژورپ   هژورپ مود   مود زاف   زاف رواشم   رواشم ناونع : : ناونع 8787

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمهب   هارمهب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( درالم یزکرم  شخب   ) هنگدیب یرایهد   :: 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   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5968006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هنگدیب  یرایهد  هتسب  رادم  نیبرود  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098051000008 زاین :  هرامش 

درالم ناتسرهش  هنگدیب  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
ناخ میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رهم یئاباب 
ددع 1 دادعت : 

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

یتسویپ تسیل  قبط  هنگدیب  یرایهد  هتسب  رادم  نیبرود  یارجا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3166137557 یتسپ :  دک  کالپ 93 ،  اضر  ماما  راولب  زرواشک  هچوک  هنگدیب  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65721840-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65721850-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هنگدیب   هنگدیب یرایهد   یرایهد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8989
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5968057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  حرشب  )AXIS دنرب هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003648000022 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
( تسویپ تاصخشم  حرشب  )AXIS دنرب هتسبرادم  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  29 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات هدنشورف  دشاب  یم  زیراو  لباق  هطوبرم  سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هطوبرم  غلبم  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
./. دشاب  یمن  لاس 1337 بوصم  یتلود  تالماعم  رد  تلود  نانکراک  هلحادم  عنم  نوناق  لومشم  هک  دامن  یم 

9716643368 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدمادهش  نادیمدنجریب  یبونج  ناسارخ  ناتسا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32213000-056  ، 32210060-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224999-056 :: 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

AXISAXIS دنرب   دنرب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9090
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نازیاج یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5968193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش یدورو  یرادرهش و  یرادا  تیاس  هکبش  تحت  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096291000008 زاین :  هرامش 

هیدیما ناتسرهش  نازیاج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرظن یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   IPC یتراجت مان   IPC-HF3200 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم  تاحیضوت و  اب  رهش  یدورو  یرادرهش و  یرادا  تیاس  هکبش  تحت  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپب  ناگدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  تهج  هحفصود  رد  لماک 

6176944487 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  نازیاجرهش  هیدیما  ناتسرهش  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا5967015 هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  هحفص 57)حرط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ5967325 لیاف  اب  قباطم  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  ددع  بصن 5 هحفص 57)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رهش رهش یدورو   یدورو وو   یرادرهش   یرادرهش یرادا   یرادا تیاس   تیاس هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 9191
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه.تسویپ  تاصخشم  قبط   32 لاناک  - NVR4432-4KS2 و T 8 شفنب نرتسو  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101093298000225 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   TB 8 تیفرظ لدم 22  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR4432-4K لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  ددرگ  تسویپ  یراذگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5967291NVR شخپ طبض و  هاگتسد  شفنب -  نرتسو  دراه  هحفص 76)دیرخ  )  nvrnvr

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5967338 مالعا  یروتوم  روتکتد  هحفص 34)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

NVRNVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد شفنب -  -  شفنب نرتسو   نرتسو دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 116 ھحفص 76 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/adguutrm4v6wc?user=37505&ntc=5967291
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5967291?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

ددع5966987  qrt 5ac 15 لدم هحفص 36)ویدار  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هجرد5967280 یا 120  هخاش  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هاگدورف5967942 لرتنک  سسکا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 36)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تالیش  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اعومجم.هطوبرم یاهرازفا  مرن  هب  طلسم  تسیپیات  ، ینامزاس تازیهجت  لاوما  زا  تظافح  تاررقم و  مظن و   ، ددرت لرتنک  ، نابهگن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رفن دادعت 6 هب 

1101003054000132 زاین :  هرامش 
ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

دنشاب دیرگ 1  اب  اجان  ماظتنا  زکرم  رظن  تحت  اجارف و  زا  یمسر  زوجم  یاراد  تسیاب  یم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکرش هقباس 

.دنشاب یتفیش 48،24  نابهگن  رفن  راهچ 
هطوبرم یاهرازفا  مرن  هب  طلسم  تسیپیات  رفن  2
.ددرگ تسویپ  هناماس  جرد  دیاب  یتمیق  زیلانآ 

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اعومجم.هطوبرم اعومجم.هطوبرم یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن هبهب   طلسم   طلسم تسیپیات   تسیپیات ،، ینامزاس ینامزاس تازیهجت   تازیهجت لاوما   لاوما زازا   تظافح   تظافح وو   تاررقم   تاررقم وو   مظن   مظن  ، ، ددرت ددرت لرتنک   لرتنک ،، نابهگن نابهگن ناونع : : ناونع
رفن رفن 66 دادعت   دادعت هبهب  

9393
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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

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

طلسم5967237 تسیپیات  ، ینامزاس تازیهجت  لاوما  زا  تظافح  تاررقم و  مظن و   ، ددرت لرتنک  ، نابهگن
رفن دادعت 6 هب  اعومجم.هطوبرم  یاهرازفا  مرن  هب 

هحفص 13) ددرت  ( ددرت

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

هجرد5967280 یا 120  هخاش  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرت5967318 لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لیاف5967383 تاصخشم  ابرتم  لوط 6 ات  وزاب  بصن  تیلباق  اب  دودحمان  ددرت  دنب  هار  ددع   2
.تسا هباشم  دک  ناریا  هلاس -   3 لقادح یتناراگ  ، همیمض

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ییورتم5967403 یا  هشیش  ددرت  لرتنک  هاگرذگ  ددرت -  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد  یاهمتسیسیرادیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 13) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5966993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط  ) یناشن شتآ  یاه  هدننک  شوماخ  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001333000191 زاین :  هرامش 
ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه  زیربت - نها  هار  هاگتسیا  رابنا  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یموب  دیاب  هدننک  نیمات   - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب   - هطوبرم سانشراک 

5197615393 یتسپ :  دک  زیربت ،  نهآ  هار  هاگتسیا   - نهآ هار  نادیم  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4440051-041  ، 34441666-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444478-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط )) یناشن یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 9494
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ناتسدرا هبعش  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  حلاصم  هجرد و  گنر 250 هارمه  هب  عبرمرتم  ژارتم 85  هب  رورس  قاتا  قیرح  دض  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  نغور  گنر  چگ و  رظن  دروم  قاتا  راوید  رضاح  لاح  رد 

1201091473000002 زاین :  هرامش 
ناتسدرا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامزاس نیا  سانشراک  یئاهن  دیئات  دروم  الاب و  تیفیک  اب  زاین و  دروم  یناریا  حلاصم  یمامت  اب  رورس  قاتا  قیرح  دض  یزیمآ  گنر  - 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

عبرم رتم   85 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ناتسدرا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم راکنامیپ  هدهعرب  اهتنا  ات  ادتبا  زا  هژورپ  نیا  رد  لومشم  یبناج  یاه  هنیزه  مامت  نینچمه  دشاب و  یم  راکنامیپ  هدهعرب  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مازلا  دادرارق  میظنت  هب  تبسن  راک  عورش  زا  لبقو.دشاب 

8381815614 یتسپ :  دک  سردم ،  سردم خ  نادیم  ناتسدرا  ناتسدرا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54244073-031  ، 54244063-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54244074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

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   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5967846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ مئامض  قبط  یتساوخرد  دنرب  اب  قیرح  دض  قرب  لباک  متیآ  2 ناونع : 

14012870 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

قاتا قاتا راوید   راوید رضاح   رضاح لاح   لاح ردرد   زاین   زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم وو   هجرد   هجرد 250250 گنر   گنر هارمه   هارمه هبهب   عبرمرتم   عبرمرتم   8585 ژارتم   ژارتم هبهب   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح دضدض   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   نغور   نغور گنر   گنر وو   چگچگ   رظن   رظن دروم   دروم

9595

دنرب دنرب اباب   قیرح   قیرح دضدض   قرب   قرب لباک   لباک متیآ   متیآ 22 ناونع : : ناونع 9696

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " 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

5966993( یتسویپ لیاف  قبط  ) یناشن شتآ  یاه  هدننک  شوماخ  هحفص 6)ژراش  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5967338 مالعا  یروتوم  روتکتد  هحفص 34)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5967412 نالعا  یاه  متسیس  هژورپ  هحفص 6)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

حلاصم5967497 هجرد و  گنر 250 هارمه  هب  عبرمرتم  ژارتم 85  هب  رورس  قاتا  قیرح  دض  یزیمآ  گنر 
دشاب یم  نغور  گنر  چگ و  رظن  دروم  قاتا  راوید  رضاح  لاح  رد  زاین  دروم 

هحفص 6) قیرح  ( قیرح

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

قیرح5967665 ءافطا  تایلمع  تامدخ  ماجنا  یناسنا  یورین  هحفص 6)نیمأت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دنرب5967846 اب  قیرح  دض  قرب  لباک  متیآ  هحفص 6)2 قیرح  ( قیرح

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

5968224NFPA72 درادناتسا ساسا  رب  قیرح  نالعا  متسیس  یناسرزورب  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 6)هیهت ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشمرخ یشکنغور  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/09/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیمارو هرامش 2  یتابن  نغور  هناخراک  زبس ، یاضف  ینف و  تامدخ  تاماظتنا ، ینوماریپ و  تظافح  یمومع ، تامدخ  روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

نیمارو هرامش 2  یتابن  نغور  هناخراک  یبیغ  دیهش  مالسا خ  ناادف  نارهت خ   :: سردآ سردآ

33384790-33758808 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ینوماریپ تظافح   :: 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

5967115، زبس یاضف  ینف و  تامدخ  تاماظتنا ، ینوماریپ و  تظافح  یمومع ، تامدخ  روما  یراذگاو 
هناخراک

هحفص 81) ینوماریپ  ( ینوماریپ تظافح   تظافح

هناخراک هناخراک زبس ، ، زبس یاضف   یاضف وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ تاماظتنا ، ، تاماظتنا وو   ینوماریپ   ینوماریپ تظافح   تظافح یمومع ، ، یمومع تامدخ   تامدخ روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 9797
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5967338 مالعا  یروتوم  روتکتد  هحفص 34)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

5966973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  2- چنیا زیاس 55   55PU718N لدم سالپ  یج  ید  یا  لا  دنمشوه  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003439000018 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هاگتسد  2- چنیا زیاس 55   55PU718N لدم سالپ  یج  ید  یا  لا  دنمشوه  نویزیولت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

یاراد اهالاک  - دنشابیم یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  - دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لک  هرادا  لحم  ات  لمح  هنیزه  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  ماجنا  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  لقا 3 دح  تخادرپ  - دنشاب هلاس  ربتعم 2  یتناراگ 

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

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

32133928-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   22 -- چنیا چنیا   5555 زیاس   زیاس   5555 PU718NPU718N  لدم لدم سالپ   سالپ یجیج   یدید   یایا   لالا   دنمشوه   دنمشوه نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 9898
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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

5967019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشماب   6t دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000174 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
6t دزاه - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمسر  روتکافوالاک  لیوحت  دعب  هزور  جنپ  لهچ  هیوست  تسویپ  تاصخشماب  6t دراه  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

66 tt دراه دراه ناونع : : ناونع 9999
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یکشزپنادند هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5967087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یدعب  هس  یکشزپنادند  لاتند  پوکسورکیم  ویدیو  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030539000066 زاین :  هرامش 

یکشزپنادند هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یدعب  هس  یکشزپنادند  لاتند  پوکسورکیم  ویدیو  هاگتسد  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

یتناراگ 18 - دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  شزما  بصن و  لاسرا و   . یربراب هنیزه  - یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زا  تادراو  ای  دیلوت  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  مامت و  لاس  شورف 10 زا  سپ  تامدخ  - یزادنا هار  بصن و  نامز  زا  ههام 

6713954658 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  تسپ  هرادا  یوربور  یتعیرش.هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274827-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277164-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدعب یدعب هسهس   یکشزپنادند   یکشزپنادند لاتند   لاتند پوکسورکیم   پوکسورکیم ویدیو   ویدیو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 100100
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دمحا ریوب  هیولیگهک و  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  گنیریش  سلریاو  هاگتسد  لاو و  وئدیو  رلرتنک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  اب  یزادنا  هار  بصن و 

1101000212000028 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ATP یتراجت مان  لدم 8804  سنارفنک  سلریاو  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   VHD یتراجت مان   C9S لدم رلرتنک  نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

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

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  اب  تعنصارف  گنیریش  سلریاو  هاگتسد  لاو و  وئدیو  رلرتنک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  یزادنا  هار  بصن و  لمح  هنیزه 

.دشاب یم  یرادناتسا  رابنا  جوسای -  لیوحت  لحم 

7591873149 یتسپ :  دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  یرادناتسا  - نیسح ماما  نادیم  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226011-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227931-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیریش گنیریش سلریاو   سلریاو هاگتسد   هاگتسد وو   لاو   لاو وئدیو   وئدیو رلرتنک   رلرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1
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روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  شش  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  یا  هنایار  یرصب و  یعمس و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000693 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365210   DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  شش  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  یا  هنایار  یرصب و  یعمس و  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5968146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kx-3821bx لدم کینوساناپ  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000314 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه.ددرگ یم  در  تساوخرد  هناماس  یتسویپ  کرادم  رد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یکی  دیاب  یتساوخرد  یالاک  حرش  اب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  لاسرا 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار وو   یرصب   یرصب وو   یعمس   یعمس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 102102

kx-382 1bxkx-382 1bx  لدم لدم کینوساناپ   کینوساناپ نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 116 ھحفص 86 
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاین5966818 دروم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 13)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسد5966973  2- چنیا زیاس 55   55PU718N لدم سالپ  یج  ید  یا  لا  دنمشوه  هحفص 13)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

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

59670196t هحفص 13)دراه نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5967034 هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5967035 شیاپ  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5967075 رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یدعب5967087 هس  یکشزپنادند  لاتند  پوکسورکیم  ویدیو  هحفص 13)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

اه5967126 نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 68)ریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیریش5967278 سلریاو  هاگتسد  لاو و  وئدیو  رلرتنک  هحفص 13)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یا5967285 هنایار  یرصب و  یعمس و  هحفص 13)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

یتسویپ5967325 لیاف  اب  قباطم  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  ددع  بصن 5 هحفص 57)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یزادنا5967949 هار  بصن و  هارمهب  هتسبرادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5968006 تسیل  قبط  هنگدیب  یرایهد  هتسب  رادم  نیبرود  یارجا  هحفص 68)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5968057AXIS دنرب هتسبرادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5968146kx-3821bx لدم کینوساناپ  هحفص 13)نفلت  نیبرود  ( نیبرود

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

یرادا5968193 تیاس  هکبش  تحت  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ مالعتسا 
رهش یدورو  یرادرهش و 

هحفص 68) 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5966801 :: هرازه هرازه :: 1401/09/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  هاگتسد  ود  دیرخ  یربهار و  هیلوا  شزومآ  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  یکناب - هدش  نیمضت  کچ  یلام  قاروا  یکناب  همانتنامض  یدقن  زیراو  لایرنویلیم  نیمضت 944   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش هناخریبد  نیطسلف 26  نیطسلف  دهشم خ  تاکاپ : میلست   :: سردآ سردآ

05137008149 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

س)  ) ارهزلا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5968000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

san storage تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000101 زاین :  هرامش 

ارهزلا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کدف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   SAN STORAGE HP MSA 2040 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

نیگنر زبس  هنایار 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش  همیمض  تسویپ  هب  یلصا  تاصخشم 

دوش همیمض  یتسویپ  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  امتح 

1993893973 یتسپ :  دک  کنو ،  هد  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88058931-021  ، 88044051-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88035187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ وو   یربهار   یربهار هیلوا   هیلوا شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 104104

san storagesan storage ناونع : : ناونع 105105

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

زاس5966801 هریخذ  هاگتسد  ود  دیرخ  یربهار و  هیلوا  شزومآ  یزادنا ، هار  بصن ، هحفص 88)دیرخ ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرتویپماک5966910 تازیهجت  هحفص 36)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5968000san storage(88 هحفص زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیاف5967383 تاصخشم  ابرتم  لوط 6 ات  وزاب  بصن  تیلباق  اب  دودحمان  ددرت  دنب  هار  ددع   2
.تسا هباشم  دک  ناریا  هلاس -   3 لقادح یتناراگ  ، همیمض

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرگ5967979 یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  یاهمتسیسقبط  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5967353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  / دنبهار مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000324 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه ) دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  یمامت  / دشابیمن لوبق  دروم  هقرفتم  سنج  / دشاب دیاب  تسویپ  تسیل  دنرب  قبط  تاعطق  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب   / برع دیرخ  سانشراک  / نیتم سدنهم  09171574134  / دوش هتفرگ  ینفلت  مالعتسا  امتح  یاه 3و4و8  متیآ  تهج   .....(/ لمح و

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

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

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنبهار  :: 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

دوش5967353 هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  / دنبهار مزاول  هحفص 90)دیرخ  دنبهار  ( دنبهار

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

ددرگ5967979 یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  یاهمتسیسقبط  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دوش دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل هبهب   // دنبهار دنبهار مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106
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تشدورم کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5966867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا نودب  انمض  تسویپ .  تسیل  تاصخشم و  قبط  رورس  یطیحم  روسنس  هاگتسد  بصن  دیرخ و  تسا .  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیم دیرخ  هخرچ  زا  هدننک  نیمات  فذح  بجوم  روتکافشیپ 

1101091934000042 زاین :  هرامش 
تشدورم کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  امد  لوژام  الاک :  مان 
سراپ دنیآرف  نیسکا 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

انمض یزادنا .  هار  بصن و  هارمه  هب  تسویپ  تسیل  تاصخشم و  فقبط  رورس  یطیحم  روسنس  هاگتسد  بصن  دیرخ و  تسا .  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم دیرخ  هخرچ  زا  هدننک  نیمات  فذح  بجوم  روتکافشیپ  هئارا  نودب  تمیق  مالعا 

7371884184 یتسپ :  دک  نایسراپ ،  کینیلک  یلپ  گنهرف  هب  هدیسرن  یدعس  تشدورم خ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43221324-071  ، 43221325-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43220556-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یطیحم   یطیحم روسنس   روسنس هاگتسد   هاگتسد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107
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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 18 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم   HPE G9 رورس نف  هیذغت و  عبنم  مر ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000639 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/03 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 
.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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا قباطم   قباطم   HPE G9HPE G9  رورس رورس نفنف   وو   هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم مرمر ، ، ناونع : : ناونع 108108
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ریغ  هب  تمیق  هئارا  زا  .دشاب  یم   NEW یتساوخرد رورس  تسیل  قباطم   HP DL 380 GEN 10 NEW رورس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ  یراددوخ  ادج   NEW

1101003995000194 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هدوب و  اهنادنز  لک  هرادا  هیمورا  رهش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دیسررس 1404/03/26  خیرات  ( 101 ازخا  ) هنازخ دانسا  تخادرپ 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458870-044  ، 33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NEWNEW  زازا ریغ   ریغ هبهب   تمیق   تمیق هئارا   هئارا زازا   .دشاب   .دشاب یمیم     NEWNEW  یتساوخرد یتساوخرد رورس   رورس تسیل   تسیل قباطم   قباطم   HP DL 380 GEN 10  NEWHP DL 380 GEN 10  NEW  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ددرگ   ددرگ یراددوخ   یراددوخ ادج   ادج

109109
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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 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

5967319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - الاک لیوحت  زا  سپ  زور   45 تخادرپ - تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004366000072 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  لدم 12800   GB 16 تیفرظ  G8 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/03 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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیلقا نیمات  هاگنامرد  رورس  قاتارد  بصن  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092387000005 زاین :  هرامش 

دیلقا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روشک  BTU 12000 تیفرظ تعنص  رهم  رتاس  هدننک  هضرع  عجرم   YURAMA یتراجت مان   YXS-12HR لدم مرگ  درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

GBGB  1616 تیفرظ   تیفرظ   G8G8 رورس   رورس مرمر   ناونع : : ناونع 1101 10

مرگ مرگ وو   درس   درس یراوید   یراوید تیلپسا   تیلپسا یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

زا 116 ھحفص 94 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس5966867 یطیحم  روسنس  هاگتسد  بصن  هحفص 90)دیرخ و  رورس  ( رورس

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

یریوصت5967035 شیاپ  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5967073 دانسا  قباطم   HPE G9 رورس نف  هیذغت و  عبنم  هحفص 90)مر ، رورس  ( رورس

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

یم5967192  NEW یتساوخرد رورس  تسیل  قباطم   HP DL 380 GEN 10 NEW رورس هاگتسد  کی 
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ  یراددوخ  ادج   NEW زا ریغ  هب  تمیق  هئارا  زا  .دشاب 

هحفص 90) رورس  ( رورس

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

5967319GB 16 تیفرظ  G8 رورس هحفص 90)مر  رورس  ( رورس

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

هنایار5967494 رورس  هحفص 36)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

حلاصم5967497 هجرد و  گنر 250 هارمه  هب  عبرمرتم  ژارتم 85  هب  رورس  قاتا  قیرح  دض  یزیمآ  گنر 
دشاب یم  نغور  گنر  چگ و  رظن  دروم  قاتا  راوید  رضاح  لاح  رد  زاین  دروم 

هحفص 6) قیرح  ( قیرح

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

مرگ5967587 درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  هحفص 90)رلوک  رورس  ( رورس

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

یزادنا5967949 هار  بصن و  هارمهب  هتسبرادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 116 ھحفص 95 
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ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5967078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( گنر هس   ) یتکوس  1000A نایرج پملک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005071000543 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LUTC8001 لدم نایرج  یئاقلا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحم یگنهامه 09125410703 نفلت  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یجورخ  یدورو و  تکوسود  یاراد  (- گنر هس   ) یتکوس  1000A نایرج پملک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513713111 یتسپ :  دک  ناجنز ،  قرب  عیزوت  تکرش  - یلامش یدعس  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33157331-024  ، 33451461-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33157287-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: 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

5967287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم ههام  هیوست 4  تسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ  رتنیرپسا  زنب  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000136 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BOSCH یتراجت مان  رتنیرپسا  زنب  نو  روتوم  اوه  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09132695934 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتکوس یتکوس   10001000 AA  نایرج نایرج پملک   پملک ناونع : : ناونع 1121 12

رتنیرپسا رتنیرپسا زنب   زنب یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 116 ھحفص 96 
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ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: 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

5967302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 4  دشابیم  تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  رتنیرپسا  زنب  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000137 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BOSCH یتراجت مان  رتنیرپسا  زنب  نو  روتوم  اوه  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09132695934 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: 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

5967511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم ههام  هیوست 4  تسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ  رتنیرپسا  زنب  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000139 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BOSCH یتراجت مان  رتنیرپسا  زنب  نو  روتوم  اوه  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09132695934 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپسا رتنیرپسا زنب   زنب یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 1141 14

 . . دشابیم دشابیم ههام   ههام   44 هیوست   هیوست وو   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دیرخ   دیرخ رتنیرپسا   رتنیرپسا زنب   زنب یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 115115

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

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

زا 116 ھحفص 97 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y5rglpe98k9qx?user=37505&ntc=5967302
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5967302?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yq5g3xe6ep4pc?user=37505&ntc=5967511
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5967511?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5967813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  روسنس )  ) یاضاقت 0032114 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006504 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدهم هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  روتارنژ 3408  روتوم  یذغاک  تکسگ  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B یتعنص لزید  روتوم   GR راشف روسنس  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  زیبماک  هدننک 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  روسنس )  ) یاضاقت 0032114  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 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

لزید لزید روتوم   روتوم   GRGR راشف   راشف روسنس   روسنس یایا   - - هبرقع   هبرقع راشف   راشف جیگ   جیگ لزید - - لزید روتوم   روتوم دربراک   دربراک   GRGR راشف   راشف روسنس   روسنس روتارنژ -  -  روتارنژ روتوم   روتوم یذغاک   یذغاک تکسگ   تکسگ ناونع : : ناونع
یتعنص یتعنص

1161 16
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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   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5967821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روسنس عاونا  ناونع : 

14013279 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/26 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

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

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

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

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

5967902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس روسنس عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 1171 17

رالیپرتاک رالیپرتاک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 118118
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132408  اب  قباطم  رالیپرتاک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006513 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
لیتسا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ینت   mm 0/35 تماخض  mm 730 ضرع  JIS G 4305 دالوف عون  هدش  درون  درس  لیوک  نزن  گنز  یدالوف  فالک  الاک :  مان 

زربلا
نت 90 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
PANJIN LIAOHE OILFIELD KYTE PETROLEUM هدنزاس عجرم   CAT یتراجت مان   CAT C-15 روتوم روتارنژ  دربراک   GP هدننک لرتنک  الاک :  مان 

شیک گیر  ورتپ  اناد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EQUIPMENT Co
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناجلخ یدادح  نارمع  هدننک  هضرع  عجرم  شیالاپ  نالاگ  نازاس  یفاص  یتراجت  مان  لزید 375  ناسین  اوه  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406C روتارنژ روتوم  ردنلیس  شوب  دربراک  لیس  تکسگ و  هعومجم  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR

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

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132408  اب  قباطم  رالیپرتاک  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 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
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یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5968203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوگنخس یئرمان و  رون  یژولونکت  یاراد  رفن  لقادح 500  تیلباق  اب  تشگنا  رثا  هرهچ و  اب  بایغ  روضح  متسیس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جورخو دورو  یتوص 

1101091586000017 زاین :  هرامش 
جرک ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
فیرش متسیس  دیپس  یروانف 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جورخو دورو  یتوص  یوگنخس  یئرمان و  رون  یژولونکت  یاراد  رفن  لقادح 500  تیلباق  اب  تشگنا  رثا  هرهچ و  اب  بایغ  روضح  متسیس  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلا 12 9125657982 طقف 10  سامت  / تسیمازلا تاصخشم  روتکاف و  یراذگراب  / یناریا امازلا  /

3198758497 یتسپ :  دک  یرتنالک 16 ،  بنج  کراصح  یادتبا  یتشهب  دیهش  خ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34609914-026  ، 34602017-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34602228-026 :: 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

رورس5966867 یطیحم  روسنس  هاگتسد  بصن  هحفص 90)دیرخ و  رورس  ( رورس

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

یتکوس5967078  1000A نایرج هحفص 95)پملک  روسنس  ( روسنس

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

رتنیرپسا5967287 زنب  یکدی  هحفص 95)مزاول  روسنس  ( روسنس

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

رتنیرپسا5967302 زنب  یکدی  هحفص 95)مزاول  روسنس  ( روسنس

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

5967511 . دشابیم ههام  هیوست 4  تسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ  رتنیرپسا  زنب  یکدی  هحفص 95)مزاول  روسنس  ( روسنس

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

یا -5967813 هبرقع  راشف  جیگ  لزید - روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  روتارنژ -  روتوم  یذغاک  تکسگ 
یتعنص لزید  روتوم   GR راشف روسنس 

هحفص 95) روسنس  ( روسنس

تشگنا تشگنا رثا   رثا وو   هرهچ   هرهچ اباب   بایغ   بایغ روضح   روضح متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 1191 19
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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

روسنس5967821 هحفص 95)عاونا  روسنس  ( روسنس

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

رالیپرتاک5967902 هحفص 95)مزاول  روسنس  ( روسنس

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

تشگنا5968203 رثا  هرهچ و  اب  بایغ  روضح  متسیس  هاگتسد  هحفص 95)کی  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

5966921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هویج  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001959 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MAGNETROL هدنزاس عجرم   MAGNETROL یتراجت مان  لدم 014-7101-89  یا  هویج  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

سراپ تعنص  قایس  هدننک  هضرع 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MAGNETROL هدنزاس عجرم   MAGNETROL یتراجت مان  لدم 022-7101-89  یا  هویج  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

سراپ تعنص  قایس  هدننک  هضرع 
ددع 10 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
تلاصا یهاوگ  ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هویج   هویج چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 120120

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  چیئوس  نس  رواپ  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090181000059 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کچ هدنزاس  روشک   HP CO هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HP 8/24c BladeSystem Pwr Pk+ SAN Switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  یریگراب و  لمح و  هنیزه  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .2

دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  ههام  کی  تخادرپ  .3
یدباع سامت 35081343 .4

1714613136 یتسپ :  دک  یناما ،  ییافک  ناردارب  لباقم خ  ادهش  نادیم  زا  رتالاب  رویرهش  خ 17  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35081343-021  ، 35081341-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35081222-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یا5966921 هویج  هحفص 102)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

رگپاچ5967040 لباک  دراهورکیپسا و  ودربیک  هحفص 36)سوام و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ5967163 کرادم  قبط  وکسیس   POE تروپ چیئوس 48  وکسیس و   POE تروپ چیئوس 24 
 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

هحفص 36) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5967507 تسیل  قباطم  چیئوس  نس  رواپ  هاگتسد  هحفص 102)دیرخ 3  چیئوس  ( چیئوس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم چیئوس   چیئوس نسنس   رواپ   رواپ هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

FH HOB S\VNI مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302509722-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5966895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ABB چوس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.baorco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

5966895ABB چوس هحفص 104)دیرخ  چوس  ( چوس

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

5966952c2960s-48ts-l لدم وکسیس  هحفص 36)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

ABBABB  چوس چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

هاگتسد5966973  2- چنیا زیاس 55   55PU718N لدم سالپ  یج  ید  یا  لا  دنمشوه  هحفص 13)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

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

59670196t هحفص 13)دراه نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5967034 هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یدعب5967087 هس  یکشزپنادند  لاتند  پوکسورکیم  ویدیو  هحفص 13)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

5968057AXIS دنرب هتسبرادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5968146kx-3821bx لدم کینوساناپ  هحفص 13)نفلت  نیبرود  ( نیبرود

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

تشگنا5968203 رثا  هرهچ و  اب  بایغ  روضح  متسیس  هاگتسد  هحفص 95)کی  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

5967196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیتیف گنیتیف // یباتهم یباتهم پمال   پمال // نکفارون نکفارون ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گنیتیف / یباتهم پمال  / نکفارون تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001960 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 5 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
هبعج یدنب  هتسب  عون   V 240-220 ژاتلو  w 42 ناوت یباتفآ  گنر  یموینیمولآ  هندب  سنج  رشاو  لاو  لدم  عبرم  یراوید  امن   LED نکفارون غارچ  الاک :  مان 

ماهم کیرتکلا  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  هدنزاس  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
مان یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   V 240-220 ژاتلو  w 10 ناوت یباتفآ  گنر  یموینیمولآ  هندب  سنج  تیال  تج  لدم  امن   LED نکفارون غارچ  الاک :  مان 

ماهم کیرتکلا  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  هدنزاس  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  یتراجت 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
یددع ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   V 240-220 ژاتلو  w 10 ناوت یجنران  گنر  یموینیمولآ  هندب  سنج  تیال  تج  لدم  امن   LED نکفارون غارچ  الاک :  مان 

ماهم کیرتکلا  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  هدنزاس  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  یتراجت  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
هوکش رون  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  الیآ  یتراجت  مان   w 20 ناوت یباتهم  گنر   SMD یا هناوتسا  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/09/20 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
رون یزام  دنرب  / تسیمازلا هنومن  هئارا  زاین  تروص  رد  / یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5967322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت .تسیمازلا  ینف  داهنشیپ  لاسرا  .تسویپ  تاصخشم  قبط  هاگتسد  دادعت 30   FULL HD و IPS عون زا  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رارسا یاقآ   08633492836 : 

1101092447000970 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

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

نفلت .دشاب  یم  دنزاش  هاگشیالاپ  برد  الاک  لیوحت  هدنشورف و  هدهعب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا ینف  داهنشیپ  هئارا  رارسا  یاقآ   08633492836 سامت : 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492845-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FULL HDFULL HD  وو   IPSIPS عون   عون زازا   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5967330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوجم قبط  .یتس  ویپ  تاعطق  اب  هدش  لبمسا  سیک  .تسه  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000118 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Prince2 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   FARASOO یتراجت مان   FCM6140 لدم سوم  دربیک و  تس  الاک :  مان 
تس 12 دادعت : 

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

ههام هیوست 3  .ربتعم  یتناراگ  یاراد  .تکرش  هدهعهاب  لمح  .دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوم سوم وو   دربیک   دربیک تستس   هنایار -  -  هنایار سیک   سیک هنایار -  -  هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 125125

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

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

5967485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  هداتسیا  بصن  هیاپ  هارمه  هب  یتعنص  روتینام   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092052000260 زاین :  هرامش 

ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SHARP یتراجت مان   PN-Y496 لدم  in 49 زیاس یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باختنا تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمأت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  گولاتاک  تایئزج و  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  -

تسیمازلا هیوست  تهج  یمسر  روتکاف  هئارا  -
دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  -

الاک دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 15  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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

5967677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166312918 میق :  یاقآ  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم  یتعنص  چنیا  روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002429 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرادا یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2260V لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست  . دیئامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  ناریا و  درادناتسا  ناشن  اب  کی ،  هجرد  عون  زا  تاحیضوت  اب  قباطم  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30 

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

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5967878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تیشاتید  تاصخشم و  قبط  ......و  چنیا  روتینام 27  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000674 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تیشاتید  تاصخشم و  قبط  ......و  چنیا  روتینام 27  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  32 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تیشاتید  تاصخشم و  قبط......و  چنیا  روتینام 27   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37285019-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تیشاتید   تیشاتید وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ......و   ......و چنیا   چنیا روتینام  2727   روتینام ناونع : : ناونع 128128
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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 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

5968168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  10 تسویپ =) ینف  تاصخشم  قبط  ) یتایح مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  یاه  مرف 

1101004601000263 زاین :  هرامش 
ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 Procedure Pack 1 U01001 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
تداعس یتراجت  مان  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدننک 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و امتح  اهب  مالعتسا  مرف  / ربتعم تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد و  دیلوت  مالقا  / ناتسرامیب سانشراک  دات  دروم  مالقا  / هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  عوجرم  مالقا  دات  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه.ددرگ  یراذگراب 

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5966867 یطیحم  روسنس  هاگتسد  بصن  هحفص 90)دیرخ و  رورس  ( رورس

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

گنیتیف5967196 / یباتهم پمال  / هحفص 105)نکفارون روتینام  ( روتینام

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

5967322FULL HD و IPS عون زا  چنیا  هحفص 105)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

سوم5967330 دربیک و  تس  هنایار -  سیک  هنایار -  هحفص 105)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یتعنص5967485 روتینام  هحفص 105)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یتعنص5967677 چنیا  هحفص 105)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5967878 تیشاتید  تاصخشم و  قبط  ......و  چنیا  هحفص 105)روتینام 27  روتینام  ( روتینام

ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ یاه   یاه مرف   مرف هاگتسد   هاگتسد   1010 تسویپ =) =) تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط )) یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 129129
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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

لیمکت و5968168 تسویپ  یاه  مرف  هاگتسد   10 تسویپ =) ینف  تاصخشم  قبط  ) یتایح مئالع  روتینام 
ددرگ یراذگراب 

هحفص 105) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

هتسبرادم5967034 هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5967325 لیاف  اب  قباطم  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  ددع  بصن 5 هحفص 57)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یزادنا5967949 هار  بصن و  هارمهب  هتسبرادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5968057AXIS دنرب هتسبرادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادا5968193 تیاس  هکبش  تحت  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ مالعتسا 
رهش یدورو  یرادرهش و 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شزومآ5966780 نامزاس و  تمدخ  زیم  تیاس و  بو  یزاس  هدایپ  یحارط.یرامعم و  هحفص 14)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال5966923 ددع   2022r3 100 نژرو اب   X-Protect رازفا مرن  هحفص 14)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکسارپسک5966991 سوریو  هحفص 14)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5967035 شیاپ  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بختنم5967043 یاهدنیآرف  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  لیلحت ،  ( RFP داهنشیپ )  هئارا  یارب  تساوخرد 
ریناوت تکرش  عجرم  لدم  رب  ینتبم  اواف  یربهار  تامدخ و  تیریدم  بوچراچ 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدکشناد5967205 رتویپماک  زکرم  هحفص 14)تهج  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طلسم5967237 تسیپیات  ، ینامزاس تازیهجت  لاوما  زا  تظافح  تاررقم و  مظن و   ، ددرت لرتنک  ، نابهگن
رفن دادعت 6 هب  اعومجم.هطوبرم  یاهرازفا  مرن  هب 

هحفص 13) ددرت  ( ددرت

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

هزوح5967487 یاهزوجم  اب  طبترم  تامالعتسا  رارقتسا  یزاس و  یکینورتکلا  تامدخ  رازفا  مرن  هیهت 
ورین ترازو  یداتس 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5967633 تراظن  رازفا  مرن  سنسیال  بصن  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5967869Kaspersky Endpoint Security for ربراک سوریو 1000  یتنآ  سنسیال  رازفا  مرن 
Select هخسن  Business

هحفص 14) 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

اه5966794 گنیکراپ  یریوصت  تراظن  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 13)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5967633 تراظن  رازفا  مرن  سنسیال  بصن  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  ناتسورس  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5966988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(... تسویپ لیاف  قبط   ) .تسویپ لیاف  قبط  ویکنب  روتکژرپ  ویدیو  ددع  دنمزاین 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004057000070 زاین :  هرامش 

ناتسورس شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یسایش دوعسم  هدنزاس  عجرم  ویکنب  یتراجت  مان   ms 506 لدم یرادا  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

ناتسورس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(... تسویپ لیاف  قبط   ) .تسویپ لیاف  قبط  ویکنب  روتکژرپ  ویدیو  ددع  دنمزاین 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7345199968 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ناتسورس  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  تیالو ، راولب  ناتسورس ، ناتسورس ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37843908-071  ، 37842468-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37842343-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5968144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(... (... تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) .تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ویکنب   ویکنب روتکژرپ   روتکژرپ ویدیو   ویدیو ددع   ددع دنمزاین  33   دنمزاین ناونع : : ناونع 130130

تاقلعتم تاقلعتم وو   روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 131131
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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

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

1101001402000268 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا ردب  تکرش  زا  ابیشوت   p8 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
اقلا طبار  هدننک  هضرع  عجرم  هنوخ  راهچ  یتراجت  مان  لدم 004   A 10 نایرج تدش   v 250 ژاتلو  m 10 میس لوط   10A رایس یهار  راهچ  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20050 لدم  m 5 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
اناداپسا تینارگ  تشهب  تشه  هدننک  هضرع  عجرم   SOMITA یتراجت مان  لدم 805  روتکژورپ  وئدیو  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

یرقاب دماح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   1/5x1/5 m داعبا یراوید  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کسیدنس  یتراجت  مان   100MS لدم  GB 64 هظفاح تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5966988(... تسویپ لیاف  قبط   ) .تسویپ لیاف  قبط  ویکنب  روتکژرپ  ویدیو  ددع  هحفص 114)دنمزاین 3  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

تاقلعتم5968144 روتکژورپ و  هحفص 114)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریش5967301 بجع  هبعش  نواعت  هعسوت  کناب  یقرب  هرکرک  یاهمتسیسبصن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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