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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 رذآ   رذآ   11 هبنش   هبنش هسهس   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   164,330هکس , 000164,330 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما348,600348,600رالد تاراما مهرد   96مهرد ,39096 ,390

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   156هکس ,560 , 000156 ,560 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   236رالد ,800236 سیئوس800, سیئوس کنارف   373,800373,800کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,500هکس , 00088 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ,267رالد ناتسبرع000267,000 ناتسبرع لایر   94,78094,780لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,500هکس , 00058 ,500 , وروی000 ژورن364,730364,730وروی ژورن نورک   35,00035,000نورک

رایع رایع   1818 یالط   15,006یالط , 00015, 006 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   ,423دنوپ 140423, نپاژ140 نپاژ نینی   دصکی   250دصکی ,910250 ,910

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
(( 1818 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 127127))

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

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

زا 120 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 17  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 23  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 38

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 12  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 17  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 3  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( 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 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 120 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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 21  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

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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( 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 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

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

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

ناردنزام ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003797000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناردنزام ریشب   :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5972697 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاسات 9  - 1401/09/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشون  سولاچ و  دابآ ، سابع  یتبث  یاهدحاو  یتبث  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  متسیس  داجیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهشون سولاچ و  دابآ ، سابع  یتبث  یاهدحاو  یتبث  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  متسیس  داجیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,494,000,000 نیمضت :  غلبم 

لایر نویلیم  راهچ  دون و  دصراهچ و  درایلیم و  هس  ذخام  هب  یتلود  تالماعم  یارب  نیمضت  همان  نآ  قباطم  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 
تدم یارب  تسیابیم  هک  یکناب  همان  تنامض  عون  زا  (  349.400.000  ) رازه  دصراهچ  نویلیم و  هن  لهچ و  دصیس و  لداعم  لایر )  3.494.000.000)

دشاب  ربتعم  زور   90
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیدج یتسپ  دک  ناردنزام  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نارادساپ  راولب  یراس   ، 4814848975 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4814914380

:: 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

یتبث یتبث یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ متسیس   متسیس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003131000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5972905 :: هرازه هرازه :: 1401/09/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا یکی  هب  یا  هلحرم  ود  هصقانم  بلاق  رد  ار  دوخ  کینورتکلا  یاه  سیورس  بو  یرازفا و  مرن  یاه  هناماس  هعسوت  دراد  رظن  رد  دانسا  تبث  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاه  تکرش 

روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرازفا مرن  یاه  هناماس  هعسوت  تاعالطا -  یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   18,400,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/12/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

itrc.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5972935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا کینورتکلا یاه   یاه سیورس   سیورس بوبو   وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

«« یعونصم یعونصم شوه   شوه یاهدربراک   یاهدربراک هعسوت   هعسوت ییارجا   ییارجا وو   ینف   ینف ماظن   ماظن یحارط   یحارط هژورپ «  «  هژورپ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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« یعونصم شوه  یاهدربراک  هعسوت  ییارجا  ینف و  ماظن  یحارط  هژورپ «  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینامز : هزاب 

1401 نابآ ,  27 هعمج , یلا   1401 نابآ ,  17 هبنش , هس 
دیدمت :

رذآ ات 8  لوا  راب  یارب  دیدمت 
طبترم : ینامزاس  هعومجمریز 

یعونصم شوه  هعسوت  یروآون و  زکرم 
تاحیضوت :

 » هژورپ رد  یراکمه  تکراشم و  روظنم  هب  یعونصم  شوه  یاه  هزوح  نیلاعف  ناینب و  شناد  یاه  تکرش  یتاقیقحت ، تاسسوم  اه ، هاگشناد  زا  توعد  ناوخارف 
« یعونصم شوه  یاهدربراک  هعسوت  ییارجا  ینف و  ماظن  یحارط 

یصوصخ و شخب  نیلاعف  هیلک  تکراشم  اب  دراد  رظن  رد  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  ترازو  فرط  زا  یگدنیامن  هب  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ 
.دیامن مادقا  ییارجا  ینف و  ماظن  یحارط  هب  تبسن  یهاگشناد 

هب یمسر  همان  هارمه  هب  نآ  لیوحت  ریز و  یاهمرف  هیارا  لیمکت و  هب  تبسن  ناوخارف  مالعا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  دنراد  تصرف  هزوح  نیا  هب  نادنم  هقالع 
.دنیامن مادقا  یملع  تاطابترا  هعسوت  شهوژپ و  تنواعم  مان  هب  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ  هناخریبد 

( .دوش لاسرا  هدش  موم  رهم و  ازجم و  تروص  هب  تمیق  داهنشیپ  تکاپ  تسا  یرورض  )

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

نفلت 0218497726  :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ai.app@itrc.ac.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

ناوخارف ییاشگزاب  یرازگراب و  دانسا و  تفایرد  نامز  هیحالصا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ورشیپ  :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5972686 :: هرازه هرازه 10دکدک   تعاس  - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد رظن  رد  ناریا  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  هرامش 2001001010000043  هب  زاورپ  تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  دیرخ 5  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001001010000043  هب  زاورپ  تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  دیرخ 5  هصقانم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت ناریا و  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  تازیهجت  نیمات  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  جارعم -  خ  دابآرهم -  هاگدورف  سردآ  : فلا : یاهتکاپ هئارا   :: سردآ سردآ
63148289

63148289 :: 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

زیربت تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RZS-0143400 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tbzrefinery.co.ir :: عبنم یهگآعبنم جرد  زا  سپ  زور  هد  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5972971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Parts for yokogawa DCS نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  640.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

میلست لاسرا /  تاکرادت  هرادا  زیربت ، تفن  شیالاپ  تکرش  رهشرذآ ، هداج  زیربت ،  :: سردآ سردآ

04121148597 یئابوط : ربکا  سدنهم  یاقآ  بانج   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 04134210407 و 04134211922 سکف :: prodcurement@tzorc.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاورپ زاورپ تبقارم   تبقارم جرب   جرب لوسنک   لوسنک وو   گنیچیئوس   گنیچیئوس هناماس   هناماس   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

Parts  for yokogawa DCSParts  for yokogawa DCS نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اجآ یدربهار  ییایرد  یورین  یتمواقم  یداصتقا  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 13هرامش تعاس 8  زا   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یلا 13عبنم تعاس 8:00  زا   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفرظ هب  لاکیناکم  لاکیرتکلا و  متسیس  هارمه  هب  دوک  لاقتنا  هیلخت و  متسیس  نادولیس و  سفق  ءازجاب  یراجت  راذگ  مخت  غرم  سفقرس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ، نامرک ناتسا  رد  عقاو  ییایفارغج  تیعقوم  تهج  هطوبرم  مئامض  هیلک  کیتاموتا و  قوف   ) نویساموتا تازیهجت  هیلک  اب  هقبط  تروص 4  هب  هعطق  نلاس 520 56 

هیلک رب  لمتشم  هعطق  رازه  یرا 60  درب  هرهب  روظنم  یتمواقم ه  داصتقا  هاگرارق  (/ ع  ) اضر ماما  راولب  ناجریس ،  ناتسرهش 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   3/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اجآ یدربهار  ییایرد  یورین  یتمواقم  داصتقا  هاگرارق   :: سردآ سردآ

ینیدلا سمش  زرمارف  تباث 3-4-21223273  هرامش  :: 0936527048 و  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

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ZPS-0140041-TR/E01 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/9/10هرامش تعاس 15  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تکلمم  :: عبنم خروم 1401/10/5عبنم تعاس 15  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974295 :: هرازه هرازه خروم 1401/10/11دکدک   تعاس 10   - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F SIEMENS PLC ملق دیرخ 18  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 19.710.500.000  غلبم  - 

ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  راک  یارجا  ناکم  لحم و  - 
هام  راک 12  یارجا  تدم  - 
هام نامیپ 30  نامز  تدم  - 

لایر  نیمضت 985.525.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هب  تسیاب  یم  دقن  هجو  نیمضت 

متشه هقبط  کالپ 188  دنپس  نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت  ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ

02161630368  - 02141934 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.ioptc.ir www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو لاکیرتکلا   لاکیرتکلا متسیس   متسیس هارمه   هارمه هبهب   دوک   دوک لاقتنا   لاقتنا وو   هیلخت   هیلخت متسیس   متسیس وو   نادولیس   نادولیس سفق   سفق ءازجاب   ءازجاب یراجت   یراجت راذگ   راذگ مخت   مخت غرم   غرم سفقرس   سفقرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
نویساموتا نویساموتا تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک اباب   لاکیناکم   لاکیناکم

66

P/F S IEMENS PLCP/F S IEMENS PLC  ملق ملق   1818 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

fbs-9641029 :: یهگآ یهگآ هرامش   داتسهرامش هناماس  رد  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ورشیپ  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5972793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IR POIN.comBUSTIBLE GAS DETECTOR دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 12 دازکاخ  - نابایخ  جروت -  نابایخ  سردم -  عطاقت  هب  هدیسرن  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

85193768-88963737 مان :  تبث  رتفد   02141934-23942623 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م  - 23-8-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5972761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  ار   ADSL/POTS سیورس هئارا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir www.za.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

IR POIN.comBUSTIBLE GAS DETECTORIR POIN.comBUSTIBLE GAS DETECTOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

ADSL/POTSADSL/POTS سیورس   سیورس هئارا   هئارا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99
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ناتسرل هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

lo.tci.ir :: عبنم تقوعبنم نایاپ  یلا  زا 1401/9/10  داهنشیپ  تلهم   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرادا

5972891 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه لوژام  هلوژام AC/DC/BATT و MCU و  زکرمتم 12  تکپمک  رژراش  کار  هاگتسد  رژراش 487V-300W و 7  لوژام  هاگتسد  دیرخ 51  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 592.500.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هرادا  لوا  هقبط  یزکرم  نامتخاس  نازابناج  راولب  ریت  نادیم  دابآ  مرخ  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاه5972905 سیورس  بو  یرازفا و  مرن  یاه  هناماس  هعسوت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
کینورتکلا

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5972971Parts for yokogawa DCS هحفص 7)نیمات یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

وو   MCUMCU  وو   AC/DC/BATTAC/DC/BATT هلوژام   هلوژام   1212 زکرمتم   زکرمتم تکپمک   تکپمک رژراش   رژراش کار   کار هاگتسد   هاگتسد وو  77     487487V-300WV-300W  رژراش رژراش لوژام   لوژام هاگتسد   هاگتسد   5151 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
اهاه لوژام   لوژام

1010
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005027000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:20هرامش تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:20عبنم تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973603 :: هرازه هرازه :: 1401/09/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  دانسا  رد  ینف  لیاف  اب  قباطم  یکینورتکلا  یاهدرب  تست  دیلوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

یروانف شه و  وژپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:20 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

داهج ریصن - هجاوخ  هدکشناد  یهاگآ - هچوک  ناتسبد -) ) یلباک دیهش  خ   - تلاسر هارگزب   ، 1631714191 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ریصن هجاوخ  یهاگشناد 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

22 یکینورتکلا   یکینورتکلا یاه   یاه درب   درب یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 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 120 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/49
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/acfsuqznu3gja?user=37505&ntc=5973603
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5973603?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001001044000258 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974215 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیحان 4 )  ) نادیپس ناتسرهش  هزوح  زاریش و  هب  یهتنم  یاههارگرزب  نز  کمشچ  یاه  غارچ  ییانشور و  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هیحان 4 )  ) نادیپس ناتسرهش  هزوح  زاریش و  هب  یهتنم  یاههارگرزب  نز  کمشچ  یاه  غارچ  ییانشور و  یرادهگن  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
21,629,836,800 یلام :  دروآرب 

لایر   1,082,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1401/12/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میرک طابر  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095377000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974272 :: هرازه هرازه :: 1401/09/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یگدننارو  ییامنهار  رباعم و  یاهولبات  بصنو  دیرخ  هژورپ  یارجا  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میرک  طابر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هصقانم دانسا  تسویپ  یصاصتخا  ینف و  تاصخشم  حرشب  رهش  حطس  یگدننار  ییامنهار و  رباعم و  یاهولبات  بصنو  دیرخ  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/12/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

میرک طابر  یرادرهش  هر ،)  ) ینیمخ ماما  راولب   ، میرک طابر   ، 3761953198 یتسپ :  دک  میرک ،  طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اههارگرزب اههارگرزب نزنز   کمشچ   کمشچ یاه   یاه غارچ   غارچ وو   ییانشور   ییانشور یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

رهش رهش حطس   حطس یگدننارو   یگدننارو ییامنهار   ییامنهار وو   رباعم   رباعم یاهولبات   یاهولبات بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

هینبا نیون  هسسؤم  ص )  ) ءایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  یهگآ  جرد  زا   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاسات 16عبنم  - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد عقاو  رباعم  یشک  طخ  یارجا  تاموزلم و  هیهت  یکیفارت و  تازیهجت  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  یاهولبات  لیردراگ  یارجا  بصن و  هیهت   ، تایلمع یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سیدرپ  دیدج  رهش  زاف 11 

زاف 11 سیدرپ -  دیدج  رهش  نارهت -  ناتسا  راک  ماجنا  لحم 
دادرارق داقعنا  یاضما  نامز  زا  یسمش  هام   2: تیلاعف تدم 

 - تابلاطم زا  رسک  دیسر  ای  یدقن  تخادرپ  دیسر  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  همان 7.100.000.000  تنامض  غلبم  ربتعم - همان  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  ناوخارف  یاه  یهگآ  هنیزه  تخادرپ 

اه و نامیپ  روما  دحاو  هینبا  نیون  هسسوم  یزار  تسوپ  ناتسرامیب  هژورپ  روپاش  هچرازاب  زا  رت  ناپ  یمالسا  تدحو  نابایخ  نارهت  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
تاصقانم

یرادملع سدنهم  یاقآ   09198001928 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001630000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5972923 :: هرازه هرازه :: 1401/09/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنسفر  یادهش  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناجنسفر هاگدورف  رد  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتنالاگ و  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یناجنسفر یمشاه  هللا  تیا  یللملا  نیب  هاگدورف  زاورپ  نادیم  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک   ، 7618911111 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نامرک ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  نامرک 

:: 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

طخطخ یارجا   یارجا وو   تاموزلم   تاموزلم هیهت   هیهت وو   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یگدننار ،  ،  یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع یاهولبات   یاهولبات لیردراگ ،  ،  لیردراگ یارجا   یارجا وو   بصن   بصن هیهت   هیهت  ، ، تایلمع تایلمع ناونع : : ناونع
رباعم رباعم یشک   یشک

1414

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 120 ھحفص 14 
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001630000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5972930 :: هرازه هرازه :: 1401/09/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس  یادهش  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناجریس هاگدورف  رد  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتنالاگ و  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یناجنسفر یمشاه  هللا  تیا  یللملا  نیب  هاگدورف  زاورپ  نادیم  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک   ، 7618911111 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نامرک ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  نامرک 

:: 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

ناجنسفر ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092104000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973067 :: هرازه هرازه :: 1401/09/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد  رورس  قاتا  یزاس  دنمشوه  یاهروسنس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنسفر  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هاگشناد رورس  قاتا  یزاس  دنمشوه  یاهروسنس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,198,629,750 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هاگشناد یزکرم  داتس  (ع -) یلع ماما  راولب  ناجنسفر -  ، 7717933777 یتسپ :  دک  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  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

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

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

هاگشناد هاگشناد رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه یاهروسنس   یاهروسنس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 120 ھحفص 15 
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نارهت ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5972623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  لخاد  رتشیب  تایئزج  شیوداپ ( دنرب  سنسیال  ددع  یکسرپسک و 10  دنرب  سوریو  یتنآ  ددع   200 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003330000018 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یتسویپ لیاف  لخاد  رتشیب  تایئزج  شیوداپ ( دنرب  سنسیال  ددع  یکسرپسک و 10  دنرب  سوریو  یتنآ  ددع   200 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یت یآ  لوئسم  سانشراک   ) یلیماف یاقآ   75033211 هناماس -) ربراک  ) امیس شوخ  مناخ  یگنهامه 75033288  تهج  نامزاس  سامت  هرامش 

1918793488 یتسپ :  دک  کالپ 32 ،  مهدزاود -  نابایخ  شبن  قدصم  دمحم  رتکد  نابایخ  رفظ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22901250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22901198-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بونج  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5972748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس هس  نارهت  بونج  تشادهب  زکرم  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030618000055 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  هلاس  هس  نارهت  بونج  تشادهب  زکرم  سوریو  یتنآ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66475700-021  ، 66475600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66475600-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف لخاد   لخاد رتشیب   رتشیب تایئزج   تایئزج )) شیوداپ   شیوداپ دنرب   دنرب سنسیال   سنسیال ددع   ددع   1010 وو   یکسرپسک   یکسرپسک دنرب   دنرب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ددع   ددع   2 00200 ناونع : : ناونع 1818

تشادهب تشادهب زکرم   زکرم سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 120 ھحفص 16 
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تامازلا  طیارش و  قبط  کتنامیس  ددع  دادعت 10  هب   DLP ربراک و تهج 6500  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000267 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SYMANTEC یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   24x7 ههام تروپاس 36  اب  هخسن 14  سوریو  یتنآ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم 
هتسب 1 دادعت : 

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

.Share تروصب هلاسکی  هرود  یارب  کتنامیس   DLP سوریو و یتنآ  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هدوب و  هباشم  الاک  دک 

.ددرگ مالعا  اجکی  یلک و  تروص  هب  تمیق  تامازلا ،) طیارش و   ) تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کتنامیس کتنامیس ددع   ددع   1010 دادعت   دادعت هبهب     DLPDLP  وو ربراک   ربراک   65006500 تهج   تهج سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 120 ھحفص 17 
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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 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یریذپ  ذوفن  نومزآ  یتینما و  یبایزرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001326000044 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ./ دوش تسویپ  تمیق  زیلانآ  زاین و  دروم  تادنتسم  هیلک   :: 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یریذپ   یریذپ ذوفن   ذوفن نومزآ   نومزآ وو   یتینما   یتینما یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 2 12 1
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یزکرم ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5973245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزومآ یزادنا ، هارو  بصن  هلاسکی ـ  یناسر  زورب  ، دودحمان سنسیال  اب  ، هطوبرمزیهجت هارمه  هب  ( شتآ هراوید  ) لاوریافرازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  تاصخشم  ) رازفا مرن  ینابیتشپ  و 

1101003482000203 زاین :  هرامش 
یتیبرت ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   NG2W 250 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  الاک  هیهت  اب  ندوب  طبترم  رب  ینبم  یقیقح  صاخشا  بسک  زاوج  ای  یقوقح  تیصخش  تیلاعف  هزوح  دنب  همانساسا  ریوصت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  ماجنا  یزکرم  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  کیتامروفنا  دأت  زا  سپ  لیوحت 

3814877431 یتسپ :  دک  یدیعس ،  هلا  تیا  عطاقت  یرافغ  هلا  تیآ  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34055580-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34055646-086 :: 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 یزادنا ، ، یزادنا هارو   هارو بصن   بصن هلاسکی ـ  ـ  هلاسکی یناسر   یناسر زورب   زورب ،، دودحمان دودحمان سنسیال   سنسیال اباب   ،، هطوبرمزیهجت هطوبرمزیهجت هارمه   هارمه هبهب   (( شتآ شتآ هراوید   هراوید )) لاوریافرازفا لاوریافرازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم )) رازفا رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو  

2222
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روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن   :: 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

5973347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن  رابخا  دصر  شیاپ و  یارب  ربخ  قاتا  لنپ  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005373000054 زاین :  هرامش 

روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  زاین  دروم  یاه  تیلباق  تاناکما و  دادرارق و  - 
دامرف لصاح  سامت  یلخاد 124  هرامش 88925791  اب  ینف  تالاوس  تروص  رد 

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

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

دیامن یم  بلس  دوخ  یوس  زا  ار  یضارتعا  هنوگره  تکرش  دشاب و  یم  فارصنا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راتخم هدش  هئارا  یاهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  در و  رد  دوخ  یاهزاین  ییاراک و  هب  هتسب  داهن  نیا  دشاب و  یم  هطوبرم  هنیزه  رازفا و  مرن  تیفیک  باختنا ، کالم 

تسا

1416747311 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  یرکاذ  هچوک  یبونج  نیطسلف  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88938083-021  ، 88937579-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88937007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک روشک یمومع   یمومع یاه   یاه هناخباتک   هناخباتک داهن   داهن رابخا   رابخا دصر   دصر وو   شیاپ   شیاپ یارب   یارب ربخ   ربخ قاتا   قاتا لنپ   لنپ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2323
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روشک هجدوب  همانرب 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 15 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکیلو سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000191 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قبط   ) سکیلو سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هناماس  بولطم  دنور  همادا  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک 

هطوبرم دحاو  دات  زا  دعب  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ 
تسویپ لیاف  ساسا  رب  تمیق  نعت 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  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 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

5973507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  لیاف  رد  دادرارق  سیون  شیپ  قبط  هاگشناد  هیرشن  شش  ینابیتشپ  دادرارق  عوضوم : تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030708000498 زاین :  هرامش 

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732810-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکیلو سکیلو سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2424

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم لیاف   لیاف ردرد   دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ قبط   قبط هاگشناد   هاگشناد هیرشن   هیرشن شششش   ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق عوضوم : : عوضوم ناونع : : ناونع 2525
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یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم   :: 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 16 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سا یپ  وی  یرادهگنو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  قبط 
تسا هباشم  دک 

1101004013000227 زاین :  هرامش 
یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم  زودنیو  تحت   Netshut سا یپوی  تیریدم  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هیارک 

دوش همیمض  هدوزفا  شزرا  یپک 
دوش  لیوحت  یلصاروتکاف  اب  سانجا 

ملاس  لیوحت  نامزو  یتناراکو  تلاصا  اب  سانجا 
زادرپراک عالطا  اب  یزاسمرس  لیوحت  لحم 

دشابیم ههام  هس  هیفصت 

3197619751 یتسپ :  دک  یزار ،  هسسوم  کراصح  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34570038-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34502853-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NetshutNetshut ساسا   یپوی   یپوی تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن تراک   تراک ساسا - - یپیپ   ویوی   یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2626
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5973701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قیط  اهرازفا -  مرن  هخسن  یناسرزور  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000224 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زادرپ ناملپد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DP-800 لدم رازفا  مرن   CD هارمه هب  هداد  هاگیاپو  یدربراک  یاهرازفا  مرن  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  اضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا  رب 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5973725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  مشق  ناتسرهش  یمالسا  یاروش  یرادرهش و  یا  هنایار  یاه  هکبش  زا  ینابیتشپ  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091616000036 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  مشق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم یراذگراب  دشاب و  یم  یقوقح  صاخشا  یموب و  ناراکنامیپ  اب  تیولوا  ددرگ  مالعا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  یمالعا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  قوف  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب  دشاب و  یم  یرورض  سامت  هرامش  دیق  اب  مالعتسا  مرف  لیمکت  هئارا  تیحالص و  تکرش و 

7951999363 یتسپ :  دک  مشق ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  نادیم  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220100-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهرازفا اهرازفا مرن   مرن هخسن   هخسن یناسرزور   یناسرزور هبهب   ناونع : : ناونع 2727

یایا هنایار   هنایار یاه   یاه هکبش   هکبش زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2828
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روشک 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 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

5973994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ رازفادب  دض  هلاسکی  کارتشا  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000363 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شریذپ زا  نیاربانب  .تسا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هدش  هئارا  تامدخ  حرش  کالم  دنشاب و  یمن  کالم  دک  ناریا  هدش  هئارا  شرافس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  یراددوخ  دشاب  هتشاد  تریاغم  رظندم  شرافس  اب  هک  یتاداهنشیپ 

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868255-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EASE یکیتسوکا ورتکلا  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003045000199 زاین :  هرامش 

یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   USP-V ناونع یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ رازفادب   رازفادب دضدض   هلاسکی   هلاسکی کارتشا   کارتشا دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2929

EASEEASE  یکیتسوکا یکیتسوکا ورتکلا   ورتکلا رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3030
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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 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

5974042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000177 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مرف  - 

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

1401/09/15 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  تخادرپ  هدنشورف  اب  هیارک  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 3131
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نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  گرب  کی  اب  قباطم  هلاس ) ود  دیدمت  : ) دشاب یم  ریز  تاصخشم  لماش  هتفرشیپ ) هخسن   ) سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005070000061 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
. Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced Middle East Edition - 

License type:commercial
Limit:1000

License expiration date: January 4, 2023
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هلاس  2 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنرب تکرش  هب  سنسیال  رابتعا  هرود  نایاپ  رد  یقاب و  تکرش  دزن  سنسیال  رابتعا  تدم  نایاپ  ات  هراشا  دروم  یالاک  هجو  تخادرپ  غلبم  زا  % 10 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم تدوع  مالعتسا 

هبتر 4 کیتامروفنا  یلاع  یاروش  : ینوناق تامازلا 
اتفا یهاوگ 

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگدورف5973443 لرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5974387WIN تکرح نیح  رد  نیزوت  یاه  هناماس  زا  یرادرب  هرهب  اتید و  طخ  رب  لاسرا  ینابیتشپ و 
تازیهجت ضیوعت  ریمعت و  هیهت و 

هحفص 47) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( هتفرشیپ هتفرشیپ هخسن   هخسن  ) ) سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 3232
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دابآ سراپ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5972687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  گرب  قبط  تلافسآ  هناخراک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005801000196 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ناغمدابا  سراپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   ULTRAFLUX هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   ULTRAFLUX یتراجت مان   AFF-4022 لدم رتمولف  رگشیامن  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

لعشم سراپ   PM6-KLG-513 لدم  kW 3000 یترارح تیفرظ  لیئوزاگ  زاگ و  تخوس  عون  زوس  هناگود  یا  هلحرمود  لعشم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ورینارف یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SMC36/OF لدم  IP42 تظافح هجرد   KA 50 نایرج تدش   KV 36 ژاتلو هداتسیا  یوق  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

یئاپوک یئابطابط  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 یلور هتسب   1/5x3 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج  ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 
لور 100 دادعت : 

1401/09/10 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 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام فرظ 2  باسح  هیوست  هدوب -  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5691875538 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32725003-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724051-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تساوخرد   تساوخرد گرب   گرب قبط   قبط تلافسآ   تلافسآ هناخراک   هناخراک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3333
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ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5973023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح یقرب  لفقورلرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000137 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لدم 29472 ناریا  کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم  کیتاموتا  دیلک  کیتاموتا  رلرتنک  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیمات  دشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسارح تسارح یقرب   یقرب لفقورلرتنک   لفقورلرتنک ناونع : : ناونع 3434
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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   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5973338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راشف هدننک  لرتنک  ناونع : 

14012085 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/04 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

راشف راشف هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 3535
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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 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

5973796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SEAL RING تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001198 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 : 
1401/10/29 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

نادابآ هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5973824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  نادابآ  هاگدورف  هب  یسرتسد  لرتنک  هژورپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005423000063 زاین :  هرامش 

نادابا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  لماک  یاضما  رهم و  زا  سپ  مادقا و  روآ  مازلا  طیارش  هناماس و  رد  جردنم  ینف  طیارش  هعلاطم  هب  تبسن  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن

ات 12 تعاس 10  هبنش 1401/09/08  هس  دیدزاب  تسیمازلا  دیدزاب 
ییوگخساپ تهج  یلعدیسروپ 09362109355  ماشه  دیس  سدنهم  اب  سامت 

6313761864 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یمج  هلا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53366495-061  ، 53366477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53366497-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SEAL RINGSEAL RING ناونع : : ناونع 3636

هاگدورف هاگدورف هبهب   یسرتسد   یسرتسد لرتنک   لرتنک هژورپ   هژورپ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3737
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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   :: 1401/08/30تبون 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

5973895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تسویپ تسیل  حرشب  تاجن  وجتسج و  روانش  شنار  یاهلزید  لرتنک  مزیناتکم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001326000147 زاین :  هرامش 

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

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
هعطق  مان 

 DISPLAY BRIDGE CONTROL STAN
 PRESSURE SENSOR

 SPEED SENSOR
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

دوش قاصلا  تمیق  زیلانآ  روتکاف و  شیپ   :: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DISPLAY BRIDGE CONTROL STAN -  PRESSURE SENSOR -  SPEED SENSOR-PLUG IN BOARD-LEVELDISPLAY BRIDGE CONTROL STAN -  PRESSURE SENSOR -  SPEED SENSOR-PLUG IN BOARD-LEVEL ناونع : : ناونع
-- MONITORMONITOR

3838
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتارنژ لنپ  لرتنک  یکدی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004738 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناینب راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   THERMOSTAT یتراجت مان   E5EK لدم یتعنص  تاتسومرت  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

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

ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764959-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روتارنژ روتارنژ لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک یکدی   یکدی ناونع : : ناونع 3939
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5972662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SENSOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000892 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BARTEC COMPANY هدنزاس عجرم   BARTEC یتراجت مان   DFD2-IR1 لدم زمرق  نودام  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 
ناهیک تعنص  دادهب 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: 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

یهاگتسیا ینامتخاس و  تامدخ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5972738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  لیمکت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004829000075 زاین :  هرامش 

یهاگتسیا ینامتخاس و  تامدخ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یهاگتسیا ،  ینامتخاس و  تامدخ  لک  هرادا   14 هقبط نهآ  هار  یزکرم  تارادا  نامتخاس  اقیرفآ - خ  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519733111 یتسپ : 

55127820-021  ، 55122800-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127816-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زمرق زمرق نودام   نودام هلعش   هلعش زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 4040

رابنا رابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 4141
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/38 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  زا  سپ  زور  رثکادح 5   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5973128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش  یاهرابنا  قیرح  افطا  متسیس  راک  حرش  هیهت  یحارط و  یجنس ، ناکما  هعلاطم ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  نامیپ 4  تدم 

 50,000  " هطوبرم هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق  یقوقح و  روما  سراف  جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش  تیاس 2  یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هر  ینیمخ  ماما  ردنب  ناتسزوخ   :: سردآ سردآ

06152171398 :: نفلت :: fepg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06152171394 :: 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

راوزبس 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 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

5973135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ ینابیتشپ و  یزادنا و  هار  بصن  دشاب و  تسویپ  گرب  ود  حرش  قباطم  دیاب  اهالاک  تاصخشم  دشابیم  رکذ  هب  مزال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  اب  لاس  ود  لقادح  شورف  زا  سپ 

1101093676000017 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  راوزبس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIEX یتراجت مان   FM200 لدم یزوس  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب  یم  هدنشورف  اب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  - 2

تسا  راتخم  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک  - 3
دشاب ربتعم  یتناراگ  تراک  یاراد  - 4

9613873114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   – یلامش رارسا  نابایخ   – راوزبس راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222222-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44238110-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهرابنا اهرابنا قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس راک   راک حرش   حرش هیهت   هیهت وو   یحارط   یحارط یجنس ، ، یجنس ناکما   ناکما هعلاطم ، ، هعلاطم ناونع : : ناونع 4242

یزوس یزوس شتآ   شتآ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4343
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دیلقا ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون 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

5973147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم  تسویپ  تسیل  قبط  هاگنامرد . رورس  قاتارد  بصن  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... رازه و یزاگ 12  تلیپسا  دود -  روتکتد   - sens تکرش قیرح  مالعا 

1101092387000007 زاین :  هرامش 
دیلقا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هتسارآ ماف  کین  هدننک  هضرع  عجرم   YANTAI یتراجت مان   FM200 لدم  Lit 120 تیفرظ یدالوف  یناشن  شتآ  یلاخ  لوسپک  الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
دیلقا سراف ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44524111-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44534772-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5973238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تشدلارصق  سراف  سناژروا  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000254 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN547120 لدم دود  روتکتد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  تشدلارصق  سراف  سناژروا  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدالوف یدالوف یناشن   یناشن شتآ   شتآ یلاخ   یلاخ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 4444

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تشدلارصق   تشدلارصق سراف   سراف سناژروا   سناژروا زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5973242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  سراف  سناژروا  یزکرم  رابنا  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000253 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN547120 لدم دود  روتکتد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  یزکرم  تسپ  بنج  سردم  راولوب  رد  سناژروا  یزکرم  رابنا  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-130-CH-08 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5973390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ یبیکرت  لکیس  هاگورین  زاین  دروم   B پیت سنالوبمآ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجتهورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سراف   سراف سناژروا   سناژروا یزکرم   یزکرم رابنا   رابنا نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4646

راهباچ راهباچ یبیکرت   یبیکرت لکیس   لکیس هاگورین   هاگورین زاین   زاین دروم   دروم   BB پیت   پیت سنالوبمآ   سنالوبمآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  اب  قباطم   fenwall تخاس  thermal fire detector نیمات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000220 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
اراتسآ تراجت  نوسفا  هدننک  هضرع  عجرم   DETECTOR یتراجت مان   S3 لدم یتکرح  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  اب  قباطم   fenwall تخاس  thermal fire detector نیمات  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312235-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5974066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریذپ سردآ  یدودروتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001096000074 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشاب هدوزفا  شرزا  رب  تایلام  هناماس  وضع  دیاب  هدننک  نیمات  - هحفص نیئاپ  یتسویپ  کرادم  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

سدنهم  - تاریمعت هریاد  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف  لیوحت خ  لحم  - هطوبرم سانشراک  دیئات  الاک و  لیوحت  زادعب  یراکزور  تخادرپ 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اهرگسم 60992655 یاقآ  سدنهم  دنواجق 60992651

1573913113 یتسپ :  دک  دنز ،  ناخمیرک  یوربور  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88826292-021  ، 88826511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88306480-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتکرح یتکرح روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4848

ریذپ ریذپ سردآ   سردآ یدودروتکتد   یدودروتکتد ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

تفاب تمکح   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یلا 14  تعاس 9   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگرب قیرط  زا  ار  یزاس  هلدنگ  هناخراک  یجورخ  یاههلاقن  راون  یتاسیسات و  یاهلاناک  کیتاموتا  یرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  یحارط  هرواشم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  مالعتسا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5972624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ   PDF لیاف رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  ددع  دادعت 50  هب  سلریاو  هکبش  تراک  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  PDF لیاف رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  ددع  دادعت 2  هب  هب 3  چوس 1  - 

1101005867000213 زاین :  هرامش 
رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اتنپس زارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم   D-Link یتراجت مان   DFE-530TX لدم هنایار  هکبش  لانرتنیا  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تاصخشم دشاب .  یم  یمازلا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب ( هتشاد  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ  یکلام  نسحم  یاقآ  بانج  یرادا :  میات  رد  زاین  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان 

06153507283  – 09358041559

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

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

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس هلدنگ   هلدنگ هناخراک   هناخراک یجورخ   یجورخ یاه   یاه هلاقن   هلاقن راون   راون وو   یتاسیسات   یتاسیسات یاهلاناک   یاهلاناک کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 5050

اباب ددع   ددع   22 دادعت   دادعت هبهب   هبهب  33     11 چوس   چوس تسویپ   - - تسویپ   PDFPDF  لیاف لیاف ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم اباب   ددع   ددع   5050 دادعت   دادعت هبهب   سلریاو   سلریاو هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : - - ناونع
تسویپ تسویپ   PDFPDF  لیاف لیاف ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5972672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا دناب  یانهپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000109 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

86712183  : یرهاط یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712113 و  یرفعج : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

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

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

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 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

5972722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  اقیقد  ملق  دادعت 17  هب  اعمج  سکف  رنکسا و  ، رتنیرپ ، روتینامدیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001510000025 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

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

ددرگ لصاح  سامت  داژن  یتوهال  سدنهم  یاقآ  هرامش 09177430249  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591888613 یتسپ :  دک  دمحاریوبو ،  هیولیگهک  ناتسا  هقطنم 3  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320868-074  ، 33322812-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320868-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط اقیقد   اقیقد ملق   ملق دادعت  1717   دادعت هبهب   اعمج   اعمج سکف   سکف وو   رنکسا   رنکسا ،، رتنیرپ رتنیرپ ،، روتینامدیرخ روتینامدیرخ ناونع : : ناونع 5353
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5972771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا  UPS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004130 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم  ناراف  کینورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم   COMET PLUS لدم  KVA 30 ناوت یجورخ  یدورو و  زاف  هس  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

ناراف یتراجت  مان  ناراف  کینورتکلا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دیئامرف تقد  تسویپ  کرادم  مامت  هب  .دیئامن  همیمض  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942633-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5972795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IT تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000223 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1152A لدم هکبش  رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت 50104429 و 36252029 اب  ییوگخساپ   . دامن لاسرا  یرازگراب و  لیمکت  زا  سپ  ار  تسویپ  کرادم   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا   UPSUPS ناونع : : ناونع 5454

ITIT تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5972866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیلپسا دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  یاراد  الاک  ملق  8 داادعت تسویپ  کرادم  ینف و  تاصخشم  قبط  رورس  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000127 زاین :  هرامش 

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BROCADE BLADE SYSTEM 4/12 SAN SWT UPG LTU لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

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

رابنارد هیلخت  یاجباج و  لمح و  هنیزه  هباشم  دکناریا  یاراد  الاک  ملق  8 داادعت تسویپ  کرادم  ینف و  تاصخشم  قبط  رورس  تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اخیک سدنهم  یگنهامه 09156760083  نفلت  دشاب  یم  مالعتسا  هدنرب  هدهعب  هاگشناد 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یباسح _  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743175

33372099-054  ، 33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتیلپسا رتیلپسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا یاراد   یاراد الاک   الاک ملق   ملق 88 داادعت داادعت تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013415 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5973354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/21 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یرتم هرقرق 305 تروصب  ) تسویپ مئامض  قبط   cat 6 هکبش لباک  ناونع : 

14013415 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013414 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5973367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/21 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لباک هدنرادهگن  نوتسیک 2 و  هرجنپ  هداس 6 و  نوتسیک  نوتسیک و  هارمهب  لنپ  چپ  ناونع : 

14013414 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/28 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

(( یرتم یرتم 305305 هرقرق   هرقرق تروصب   تروصب )) تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط   cat 6cat 6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5858

لباک لباک هدنرادهگن   هدنرادهگن وو     22 نوتسیک   نوتسیک هرجنپ   هرجنپ وو     66 هداس   هداس نوتسیک   نوتسیک وو   نوتسیک   نوتسیک هارمهب   هارمهب لنپ   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 120 ھحفص 42 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dh7suwefdw3ar?user=37505&ntc=5973354
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5973354?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5y8g5rc52xy7v?user=37505&ntc=5973367
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5973367?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/8/30هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/9/12عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراپ 2 ود  هیحان  هاگورین  هارمه  نفلت  تیوقت  نتنآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS-C9200L-48P-4G-E وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوشیمن هداد  تدوع  یسرب  زا  سپ  دنبکا  ریغ  رفیر و  یالاک  دشابیمن .  دات  دروم  رفیر   ) یتناراگ اب  دنبکا  لانیجرا   NEW

1201004010000264 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
WS-C9200L-48P-4G-E وکسیس چیئوس  - 

( دوشیمن هداد  تدوع  یسرب  زا  سپ  دنبکا  ریغ  رفیر و  یالاک  دشابیمن .  دات  دروم  رفیر   ) یتناراگ اب  دنبکا  لانیجرا   NEW
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات اب  روتکاف  روتکاف و  شیپ  قبط  کناب  طسوت  دات  زا  سپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . تسیرورض روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن . لوبق  دروم  هناماس  تادات  لحارم  رد  تمیق  شیازفا  دشابیم .  هام  ادودح 1  باسح  هیوست  تدم   . دش دهاوخ  هیوست  هدننک 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464213-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین هارمه   هارمه نفلت   نفلت تیوقت   تیوقت نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 6060

دنبکا دنبکا ریغ   ریغ وو   رفیر   رفیر یالاک   یالاک دشابیمن .  .  دشابیمن دات   دات دروم   دروم رفیر   رفیر  ) ) یتناراگ یتناراگ اباب   دنبکا   دنبکا لانیجرا   لانیجرا   WS-C9200L-48P-4G-E NEWWS-C9200L-48P-4G-E NEW  وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
(( دوشیمن دوشیمن هداد   هداد تدوع   تدوع یسرب   یسرب زازا   سپسپ  

6161
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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

5973525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004139 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   N100.371 لدم  m 1000 لوط  CAT7 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

هرقرق 2227 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  زا  هدافتسا  تهج  هب  روتکاف  شیپ  قاصلا  یعطق  مازلا  تسویپ ( ریوصت  قبط  کینوساناپ  نفلت  تلو  روتبادآ 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002483 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ETK20598 لدم کنارت  هعطق  روتپادآ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور رثکادح 4  روتکاف  هیوست  .ددرگ  ظاحل  یراذگ  تمیق  رد  لمح  هنیزه  .ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6262

کینوساناپ کینوساناپ نفلت   نفلت تلو   تلو روتبادآ  99   روتبادآ ناونع : : ناونع 6363
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نارهت یا  هقطنم  قرب  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 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

5974237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیچوس تازیهجت  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000275 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
غابص نسح  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-2960X-48TS-L Orginal+new لدم یتیریدم  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، تسویپ تمیق  داهنشیپ  لیمکت  هب  تبسن  هناماس  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  تمیق  لک  عمج  جرد  نمض  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  مالعا  دودرم  تکرش  نآ  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد.دیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  قیرط  زا  نآ  لاسرا  نکسا و 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5974256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیریدم یتیریدم هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6464

میس میس یبیب   هکبش   هکبش رتور   رتور لانرتنیا - - لانرتنیا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس یتعنص -  -  یتعنص هکبش   هکبش لدبم   لدبم هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش رورس   رورس ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخوس  هناماس  کیژتارتسا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ .  یراذگ  تمیق  زاین  یلک  حرش  یتسویپ و  کرادم  ساسا  رب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

 . تسا یمازلا  هنومن  ای  ینف و  تاصخشم  هئارا 
1101092935000778 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

ناویات هدنزاس  روشک  ازگوم  یتراجت  مان   Nport 5210 لدم یتعنص  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/09/29 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

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

تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000180 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

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

ددرگیم تدوع  الاک  تریاغم  تروص  رد  هطوبرم  سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  هدنشورف  اب  هیارک  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5973140 یریذپ  ذوفن  نومزآ  یتینما و  هحفص 15)یبایزرا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناسر5973245 زورب  ، دودحمان سنسیال  اب  ، هطوبرمزیهجت هارمه  هب  ( شتآ هراوید  ) لاوریافرازفا مرن 
( تسویپ لیاف  تاصخشم  ) رازفا مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هارو  بصن  هلاسکی ـ 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاناک5973288 هکبش 32  تحت  ریواصت  هدننک  طبض  یزکرم  هحفص 65)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا5973725 هنایار  یاه  هکبش  زا  ینابیتشپ  هحفص 15)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5973796SEAL RING(26 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگدورف5973824 هب  یسرتسد  لرتنک  هژورپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 26)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5973911 تاصخشم  مالعتساو و  حرش  هب  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 65)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرامیب ناتسرامیب یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5972606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعلاطم زینو  دشاب  یم  یتسویپ  مالعتسا  گرب  ساسا  رب  ییایرد  دیفس  یکاروخ  ریغ  کمن  دیرخ  کالمو  هدوب  هباشم  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  گرب  تاحیضوت 

1101094735000023 زاین :  هرامش 
زیربت تشه  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
نت 800 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن هعلاطم  تقد  اب  ار  مالعتسا  گرب  رد  جردنم  تاحیضوت  دیاب  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5134934933 یتسپ :  دک  تشه ،  هقطنم  یرادرهش  - رلدهتجم هچوک  یادتبا  - یراق لپ  - ییابطابط همالع  راولوب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35265205-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35265210-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسراهب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5972614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوط 14  رتم و  یتناس  عافترا 12 رتم و  ضرع 20/4 هب  یکیئازوم  ریگتعرس  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093517000007 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ناتسراهب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم   90x33x5 cm زیاس  A111 لدم ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ثادحا لحم  تلافسآ  بیرخت  لماش  رتم  لوط 14  رتم و  یتناس  عافترا 12 رتم و  ضرع 20/4 هب  یکیئازوم  ریگتعرس  یارجا  حلاصم و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنر یکیئازوم 20*20 هیور  نتب و  اب  یزاسریز  عبرمرتم و  رثکادح 59 تحاسم  هب  ریگتعرس 

5591111417 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  رهش  ناتسرانا  ناتسرهش  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 37642114-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37642757-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایرد ییایرد دیفس   دیفس یکاروخ   یکاروخ ریغ   ریغ کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

رتم رتم   1414 لوط   لوط وو   رتم   رتم یتناس   یتناس 1212 عافترا   عافترا وو   رتم   رتم 20/420/4 ضرع   ضرع هبهب   یکیئازوم   یکیئازوم ریگتعرس   ریگتعرس یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 120 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5qe9z55uptyr3?user=37505&ntc=5972606
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5972606?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9q4abdt852fes?user=37505&ntc=5972614
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5972614?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لباز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5972701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صوصخم رنیت  ولیک - رازه   2000: دادعت قارب  یبا  یلودج  گنر  - ولیک رازه   3000: دادعت قارب  دیفس  یلودج  گنر  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتیل 660: دادعت

1101091256000176 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لباز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 090  دیفس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
بلح 120 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 091  یبآ  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

بلح 80 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

دراهتشا ناریلد  هدننک  هضرع  عجرم  هکشب   Lit 220 سالگ ربیاف  رنیت  الاک :  مان 
هکشب 3 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

یلنیز یاقآ  سامت 09151960089  نفلت 

دک لباز ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یزکرم _  هبعش  یزرواشک  کناب  یوربور  یسودرف _  نابایخ  لباز _  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9861746151 یتسپ : 

32233800-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32233800-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

صوصخم صوصخم رنیت   رنیت ولیک - - ولیک رازه   رازه   2 0002000 :: دادعت دادعت قارب   قارب یبا   یبا یلودج   یلودج گنر   گنر -- ولیک ولیک رازه   رازه   30003000 :: دادعت دادعت قارب   قارب دیفس   دیفس یلودج   یلودج گنر   گنر تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
رتیل رتیل 660660 :: دادعت دادعت

6969

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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لباز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5972753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباز یرادرهش  طسوت  رتم  یتناس  تماخضو 15  ضرع 40   ، رتم یتناس  عافترا 70  هب  یسرپ  ینتب  لودج  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091256000175 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لباز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نادهاز قرش  نارتسگ  انب  ینامتخاس 2791  ینارمع  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   50x35 cm داعبا ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

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

ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

خیش سدنهم  سامت 09157454474  نفلت 

دک لباز ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یزکرم _  هبعش  یزرواشک  کناب  یوربور  یسودرف _  نابایخ  لباز _  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9861746151 یتسپ : 

32233800-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32233800-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباز لباز یرادرهش   یرادرهش طسوت   طسوت رتم   رتم یتناس   یتناس   1515 تماخضو   تماخضو   4040 ضرع   ضرع  ، ، رتم رتم یتناس   یتناس   7070 عافترا   عافترا هبهب   یسرپ   یسرپ ینتب   ینتب لودج   لودج تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 7070

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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قفاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5973262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا قاروا  قبط  یکیفارت  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005240000071 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  قفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس یهجو  هس  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   60x60 cm زیاس عبرم  لکش  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 130 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   60x60 cm زیاس  m 3 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

دیئامن یراذگراب  لیمکت و  ار  مالعتسا  قاروا  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32423041-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا قاروا   قاروا قبط   قبط یکیفارت   یکیفارت ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

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

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

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

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

5973556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمآ لباب و  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یاه  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000393 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5973561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوکداوس ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یاه  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000392 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمآ لمآ وو   لباب   لباب ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 7272

هوکداوس هوکداوس ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 7373

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

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

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

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

5973807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت درس  گنر  اب  هوکداوس  زاره - ناودنک - یاهروحم  یهاگترپ  طاقن  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000391 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5973913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مالعتسا مرف  ساسارب   ) ینیمز ینمیا  هداج  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000031 زاین :  هرامش 
کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مالعتسا مرف  ساسارب   ) ینیمز ینمیا  هداج  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   هوکداوس   هوکداوس زاره - - زاره ناودنک - - ناودنک یاهروحم   یاهروحم یهاگترپ   یهاگترپ طاقن   طاقن یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 7474

(( مالعتسا مالعتسا مرف   مرف ساسارب   ساسارب  ) ) ینیمز ینیمز ینمیا   ینمیا هداج   هداج لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 7575

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون 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

5974347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه برد  الول  یراکشوج  ضیوعت و  بصن ، هیهت ، گرزب -  ینهآ  یاهبرد  صوصخم  خرچ  ضیوعت  بصن و  هیهت ، نهآ - : برد  یزاسهب  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و فرط -  ود  هگنل  وشزاب 2  یاه  برد  یریگ  رگنل  یزاس و  ناور  ندرک ، زارت  یجورخ -  یدورو و 

نهآ برد  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101005691000138 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هطوحم یزاسهدامآ  بیرخت و  سیورس :  مان 

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

زاوها ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

دشابیم یموب  هدننک  نیماتابراک  تیولواو  دیامن  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون 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

5974362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم  دابآ  لیجنم  یاتسور  یدورو  ولبات  بصن  ودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099416000003 زاین :  هرامش 

میرک طابر  ناتسرهش  یزکرم  شخب  دابا  لیجنم  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0512000802   70x70 cm زیاس یزلف  ولبات  تسب  الاک :  مان 

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

میرک طابر  نارهت ،  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  زین  تکرش  طسوت  هدش  ارجا  هباشم  دروم  هئارا 5  ودشاب  یم  یمازلا  همانساسا  تکرش و  لماک  کرادم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351714469 یتسپ :  دک  دابآ ،  لیجنم  یاتسور  میرک ،  طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65222222-021  ، 56415088-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56415088-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتب نتب هیهت   هیهت -- ریگ ریگ تعرس   تعرس ولبات   ولبات بصن   بصن  - - نزنز کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت  - - گرزب گرزب ینهآ   ینهآ یاهبرد   یاهبرد صوصخم   صوصخم خرچ   خرچ ضیوعت   ضیوعت وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع
اهاه هدرن   هدرن ریز   ریز

7676

اتسور اتسور یدورو   یدورو ولبات   ولبات بصن   بصن ودیرخ   ودیرخ ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت ضیوعت  ریمعت و  هیهت و   WIN تکرح نیح  رد  نیزوت  یاه  هناماس  زا  یرادرب  هرهب  اتید و  طخ  رب  لاسرا  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000130 زاین :  هرامش 

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

ضیوعت ریمعت و  هیهت و   WIN تکرح نیح  رد  نیزوت  یاه  هناماس  زا  یرادرب  هرهب  اتید و  طخ  رب  لاسرا  ینابیتشپ و  1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یمن  یسررب  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ ، اضما  رهم و  تسیاب  یم  تمیق  دروآرب  تاحفص  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یمن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تمیق ،  دوبن  تروص  رد 

 . تسا دادرارق  کفنیال  ءزج  یمومع  طیارش 
.دوش یم  هتفرگ  همان  تنامض  دوش و  یم  ماجنا  دادرارق  داقعنا 

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تازیهجت تازیهجت ضیوعت   ضیوعت وو   ریمعت   ریمعت وو   هیهت   هیهت   WINWIN  تکرح تکرح نیح   نیح ردرد   نیزوت   نیزوت یاه   یاه هناماس   هناماس زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   اتید   اتید طخطخ   ربرب   لاسرا   لاسرا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 120 ھحفص 55 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/73hw4f2u27v9z?user=37505&ntc=5974387
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5974387?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزکرم ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5972618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط نواعت  هعسوت  کناب  تالحم  هبعش  تهج  هنهد  رد 2   3.30 داعبا 6.80 *  هب  یقرب  هرکرک  بصن  لمح و  تخاس ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم 

1101004154000013 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.دنشاب یم  هصقانم  رد  تکرش  هب  رداق  یزکرم  ناتسا  ناراکنامیپ  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3814134494 یتسپ :  دک  متاخ ،  یتاقبط  گنیکراپ  یور  هبور  اروش  نادیم  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33835310-086  ، 33835301-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33835330-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم قبط   قبط نواعت   نواعت هعسوت   هعسوت کناب   کناب تالحم   تالحم هبعش   هبعش تهج   تهج هنهد   هنهد   22 ردرد     3.303.30  *  * 6 .806.80 داعبا   داعبا هبهب   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   لمح   لمح تخاس ،  ،  تخاس ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5972776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدالوف برد  ددع  هس  یقرب و  ییالول  هگنل  ود  یدالوف  برد  ددع  کی  یقرب و  یلیر  یدالوف  برد  ددع  ود  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدالوف ظافح  بصن  تخاس و  ییالول و 
1101003054000134 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس و ییالول و  یدالوف  برد  ددع  هس  یقرب و  ییالول  هگنل  ود  یدالوف  برد  ددع  کی  یقرب و  یلیر  یدالوف  برد  ددع  ود  بصن  تخاس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ رد  حرش  یدالوف  ظافح  بصن 

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

ییالول ییالول یدالوف   یدالوف برد   برد ددع   ددع هسهس   وو   یقرب   یقرب ییالول   ییالول هگنل   هگنل ودود   یدالوف   یدالوف برد   برد ددع   ددع کیکی   وو   یقرب   یقرب یلیر   یلیر یدالوف   یدالوف برد   برد ددع   ددع ودود   بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع
یدالوف یدالوف ظافح   ظافح بصن   بصن وو   تخاس   تخاس وو  

8080
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زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لبال یا  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094922000033 زاین :  هرامش 

زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
برد هدننک  هضرع  عجرم   LABEL یتراجت مان   EVOLUS 90 لدم  100x220 cm داعبا یا  هشیش  سنج  ناملآ  رکناد  روتوم  اب  لبال  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

کف نمیا  نازاس 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارک نارهت  لصا  هشیش  هسنارف -  تلاب  ناملآ -  سنمیز  یمشچ  لصا - )  ) ناملآ رکناد  روتوم  سولیویا 150 -  لبال  یا  هشیش  کیتاموتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لمح

5174745569 یتسپ :  دک  اه ،  هنایاپ  نامزاس  رطاخنامیلس  نابایخ  یاهتنا  ناحیروبا  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34785400-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34785005-041 :: 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

جدننس هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون 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

5973443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوب دهاوخ  هدنرب  هدهع  رب  لقنو  لمح  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک  / جدننس هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001516000021 زاین :  هرامش 

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

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  هدنرب  هدهع  رب  لقنو  لمح  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک  / جدننس هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33785943-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

لبال لبال یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 8181

هاگدورف هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 8282
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ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5973673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشمو  مالعتسا  قبط  زیربت  هاگدورف  یسرتسد  لرتنک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000168 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریصن هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم   Turn Stile لدم ددرت  رامآ  تبث  دارفا و  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  هخاش  هس  تیگ  الاک :  مان 

یسوط نیدلا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  هناماس  رد  یراذگرابو  اضما  رهمو  میامض   SOW تاصخشمو مالعتسا  لیمکت  -2 .دشابیم هباشم  هدش  هیارا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هطوبرم  سانشراک  نفلت 04141996100  هرامش  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  -3

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: 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

ددرت ددرت رامآ   رامآ تبث   تبث وو   دارفا   دارفا جورخ   جورخ وو   دورو   دورو لرتنک   لرتنک دربراک   دربراک یکینورتکلا   یکینورتکلا هخاش   هخاش هسهس   تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8383
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ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

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

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

5973698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشمو  مالعتسا  قبط  دنهس  هاگدورف  یسرتسد  لرتنک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000169 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریصن هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم   Turn Stile لدم ددرت  رامآ  تبث  دارفا و  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  هخاش  هس  تیگ  الاک :  مان 

یسوط نیدلا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

3 -- 3 دشابیم یمازلا  هناماس  رد  یراذگرابو  اضما  رهمو  میامض   SOW تاصخشمو مالعتسا  لیمکت  - - 2 دشابیم هباشم  هدش  هیارا  دک  ناریا   1  - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هطوبرم  سانشراک  نفلت 04141996100  هرامش  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: 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

ددرت ددرت رامآ   رامآ تبث   تبث وو   دارفا   دارفا جورخ   جورخ وو   دورو   دورو لرتنک   لرتنک دربراک   دربراک یکینورتکلا   یکینورتکلا هخاش   هخاش هسهس   تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5973779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 1  رود   3140 تلو -   90 رکناد 63*55 -  روتوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093993000502 زاین :  هرامش 

ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ارآ  امن  نیرد  هدنزاس  عجرم  لدم 6355   220x240 cm زیاس یا  هشیش  سنج  رکناد  روتوم  اب  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ارآ امن  نیرد  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدنشورف  اب  عمتجم  رابنا  ات  راب  لیوحت  هزور و  زیراو 50   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: 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

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فافش تانبرک  یلپ  سنج  پآ  لور  برد  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000133 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  نآ  تسویپ  تمیق و  مالعتسا  یاه  مرف  هدش  لیمکت  نکساودشابیم  تسویپ  مالعتسا  ربارب  طیارش 

.دشابیم دهشم  رد  رقتسم  یاهتکرش  اب  طقف  تیولوا 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36000612-051  ، 38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هشیش   هشیش سنج   سنج رکناد   رکناد روتوم   روتوم اباب   ییوشک   ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 8585

فافش فافش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ سنج   سنج پآپآ   لور   لور برد   برد بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 07 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  یلیر  کج  یگنیکراپ و  هگنل  ود  کیتاموتا  برد  لماک  متسیس  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا 

1101001183000202 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرکف مرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نوفیت  هدنزاس  عجرم  نوفیت  یتراجت  مان   X1 لدم رد  ییوزاب  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
مشق نازاس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   FADINI یتراجت مان   NYOTA115 لدم یلیر  کج  الاک :  مان 

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

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  یلیر  کج  یگنیکراپ و  هگنل  ود  کیتاموتا  برد  لماک  متسیس  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا 

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

54372094-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: 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

دابآ مرخ  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5973876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیر یلیر کجکج   وو   یگنیکراپ   یگنیکراپ هگنل   هگنل ودود   کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد لماک   لماک متسیس   متسیس وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

 ...  ... وو رتمومرت   رتمومرت رگرگ   تئارق   تئارق تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناوختراک -  -  ناوختراک هاگتسد   هاگتسد ددرت ،  ،  ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ هاگدورف :  :  هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا هژورپ   هژورپ تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسویپ لیاف  قبط  دابآ  مرخ  هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001615000028 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
( رینوم  ) ناریا یزاسون  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک   Indipoc µP1 لدم رتمومرت  رگ  تئارق  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

یباراد نارزیخ  هدننک  هضرع  عجرم   KAVOUSH یتراجت مان   11GS1202 لدم هرجنپ  رد و  دنب  مارآ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
ارس هبطخ  یدابع  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   ISEO2013 لدم یقرب  رد  لفق  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

زرویار یعونصم  شوه  هدننک  هضرع  عجرم   FUTRONIC یتراجت مان   FS82 لدم ناوختراک  اب  تشگنا  کت  لاتیجید  تشگنا  رثا  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
ناکین تعنص  سیفن  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  سیفن  یتراجت  مان   GN2 لدم هجرد  یا 90  هخاش  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ متسیس  کرا  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   GEOVISION یتراجت مان   GV-RU9003 لدم ناوختراک  اب  رفن  ددرت  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
اریو دنپس  ناماگشیپ  ناریا  اریو  دنپس  ناماگشیپ   PSV-DC110-W-2CH تیگ رلرتنک  هکبش  تحت  هلاناک  ود   VIERA ACCESS WIGAND لماک درب  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یراذگ  تمیق  تهج  هاگتسد  عون  کالم  دنشاب و  یم  هباشم  اهدکناریا  یمامت.ددرگ  هعلاطم  اقیقد  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یماقم 09171101015 یاقآ  یلیمکت  تاحیضوت.ددرگ  همیمض  امتح  سامت  هرامش  هارمهب  روتکاف  شیپ.دشاب  یم 

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

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

33439902-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5974101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001096000076 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
88846958  - 09192142472 زاس تیچ  سدنهم  اب  یگنهامه  دیدزاب  - هحفص نیئاپ  یتسویپ  کرادم  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

هرفس ) ظفاح نلاس  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف  دیدزاب خ  بصن و  لحم  - هطوبرم سانشراک  دیئات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  یراک  زور   5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاس 09192142472 تیچ  سدنهم  ( هناخ

1573913113 یتسپ :  دک  دنز ،  ناخمیرک  یوربور  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88826292-021  ، 88826511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88306480-021 :: 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

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5974133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یهباشتدک  ناریا  گنیدیالسا  - کیتاموتا  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000440 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  نشماس  یتراجت  مان   SAMTION3000 لدم  120x150x4000 cm زیاس گنیدیالسا  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف یاضما  رهم و  هدننک -  نیمات  اب  ناتسرامیب  رد  بصن  لیوحت و  ات  اه  هنیزه  هیلک  تسویپ -  لیاف  قبط  تمیقداهنشیپ  ههامود -  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناهیک سدنهم  09151503645 سامت  - ددرگیم لاطبا  تروصنیاریغ  رد  تسیمازلا  تسویپ 

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

23942633-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 8989

گنیدیالسا گنیدیالسا کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسلگ

ناتسلگ 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

5972736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رذآ ناتسرامیب 5  تاقلعتمو  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091154000028 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدیا ربا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  پیآ  یتراجت  مان   BVM265V5 لدم زیاروتوم 12-2/8  زنل  اب  تلوب  هکبش  تحت  لسکیپ  اگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ایشرپ
هاگتسد 20 دادعت : 

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

نتم قیقدو  لماک  هعلاطم  / ددرگ ماجنا  یراکزور  فرظ 5  رثکادحو  تسا  هدنرب  هب  مالعا  زا  دعب  الاک  لیوحت   . تسا یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  فذح  هفرطکی  تروص  هب  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یرابجا  اهدنب  یمامت  تیاعر  هدوب و  یمازلا  مالعتسا  تسویپ 

4918936316 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  ناکریه -  راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32139865-017  ، 32430310-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32420100-017 :: 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

رذآ رذآ   55 ناتسرامیب   ناتسرامیب تاقلعتمو   تاقلعتمو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

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
ناتسلگ

ناتسلگ 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

5972742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوواک دبنگ  ناتسرهش  یرهطم  ناتسرامیب  تاقلعتمو  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091154000027 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدیا ربا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  پیآ  یتراجت  مان   BVM265V5 لدم زیاروتوم 12-2/8  زنل  اب  تلوب  هکبش  تحت  لسکیپ  اگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ایشرپ
هاگتسد 20 دادعت : 

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

نتم قیقدو  لماک  هعلاطم  / ددرگ ماجنا  یراکزور  فرظ 5  رثکادحو  تسا  هدنرب  هب  مالعا  زا  دعب  الاک  لیوحت   . تسا یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  فذح  هفرطکی  تروص  هب  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یرابجا  اهدنب  یمامت  تیاعر  هدوب و  یمازلا  مالعتسا  تسویپ 

4918936316 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  ناکریه -  راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32139865-017  ، 32430310-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32420100-017 :: 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

سوواک سوواک دبنگ   دبنگ ناتسرهش   ناتسرهش یرهطم   یرهطم ناتسرامیب   ناتسرامیب تاقلعتمو   تاقلعتمو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجریس یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5972758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هرامش  یناشن  شتآ  هاگتسیا  نامتخاس  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092356000007 زاین :  هرامش 

ناجریس یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  تسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  دودرم  تسویپ  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ 

ددرگ یم  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  لاسرا  یداهنشیپ  نیبرود  گولاتاک 
ددرگ یم  تخادرپ  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  همانیهاوگ  هئارا  تروص  رد 

7815633336 یتسپ :  دک  بیرق ،  عطاقت  یدابآدسا  نیدلا  لامج  دیس  راولب  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42206050-034  ، 42335905-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42338601-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5972864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هژورپ   هژورپ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

نیبرود نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

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

5973106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یناشاک هللا  تیآ  هبعش   ) لاناک هکبش 32  تحت  ریواصت  هدننک  طبض  یزکرم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000062 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9632NI-I16 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

رظان قفا  انیب  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 - تسا تسویپ  هب  رظندروم  یالاک  تاصخشم  هدوب ، تمیق  تبث  تلوهس  یارب  طقف  یباختنا  دک  ناریا  - هدننک نیمأت  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ار  ریوصت  یهاوگ ، نتشاد  تروصرد  دینکن ، هفاضا  ار  هدوزفا  شزرا  تایلام  - دشاب نارهت  رهش  ناگدننک  تکرش  تیلاعف  لحم  تسیمازلا 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاناک هلاناک   3232 لاتیجید   لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت طبض   طبض   NVRNVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9595

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

5973122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزوریپ هبعش   ) نژیووکیاه مرفتلپ  اب  دراه  لاناک 4  هکبش 32  تحت  ریواصت  هدننک  طبض  یزکرم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000063 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9632NI-I16 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

رظان قفا  انیب  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 - تسا تسویپ  هب  رظندروم  یالاک  تاصخشم  هدوب ، تمیق  تبث  تلوهس  یارب  طقف  یباختنا  دک  ناریا  - هدننک نیمأت  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ار  ریوصت  یهاوگ ، نتشاد  تروصرد  دینکن ، هفاضا  ار  هدوزفا  شزرا  تایلام  - دشاب نارهت  رهش  ناگدننک  تکرش  تیلاعف  لحم  تسیمازلا 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاناک هلاناک   3232 لاتیجید   لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت طبض   طبض   NVRNVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: 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 17 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

L2 836 لدم  acam کرام  4k تنوم کر   nvr هلاناک هاگتسد 36  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092992000090 زاین :  هرامش 

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
متسیس ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BORSCHE ELECTRONIC هدنزاس عجرم   SFL2013 لدم هتسب  رادم  نیبرود  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

ناتسربط
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هدهع رب  شورف  زا  سپ  تامدخو  یتناراگو  یزادنا  هارو  بصن  هنیزه  ددرگ 3 - یراذگ  راب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  دشابیم 2- هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف 

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: 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

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: 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 17 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط   Imd 20 f acam یپ یا  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092992000089 زاین :  هرامش 

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یناریگجاب هداز  رگسع  مظعا  هدننک  هضرع  عجرم   TECHVISION یتراجت مان   AS-31030 لدم یتظافح  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط روتکاف  شیپ  دشابیم 3 - هدنشورف  هدهع  رب  شورف  زا  سپ  تامدخو  یتناراگو  یزادنا  هارو  بصن  هنیزه  هدوب 2 - هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هبساحم  اه  نیبرود  اب  تسویپ  رد  تاموزلم  ریاس  تمیق  ددرگ 4- یراذگ  راب  یتسویپ  تاصخشم 

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: 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 طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9797

یتظافح یتظافح یاه   یاه متسیس   متسیس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898

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

5973284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزوریپ هبعش   ) نژیووکیاه مرفتلپ  اب  دراه  لاناک 4  هکبش 32  تحت  ریواصت  هدننک  طبض  یزکرم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000064 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9632NI-I16 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

رظان قفا  انیب  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 - تسا تسویپ  هب  رظندروم  یالاک  تاصخشم  هدوب ، تمیق  تبث  تلوهس  یارب  طقف  یباختنا  دک  ناریا  - هدننک نیمأت  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ار  ریوصت  یهاوگ ، نتشاد  تروصرد  دینکن ، هفاضا  ار  هدوزفا  شزرا  تایلام  - دشاب نارهت  رهش  ناگدننک  تکرش  تیلاعف  لحم  تسیمازلا 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیووکیاه نژیووکیاه مرفتلپ   مرفتلپ اباب   دراه   دراه   44 لاناک   لاناک   3232 هکبش   هکبش تحت   تحت ریواصت   ریواصت هدننک   هدننک طبض   طبض یزکرم   یزکرم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9999

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

5973288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یناشاک هللا  تیآ  هبعش   ) لاناک هکبش 32  تحت  ریواصت  هدننک  طبض  یزکرم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000065 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9632NI-I16 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

رظان قفا  انیب  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 - تسا تسویپ  هب  رظندروم  یالاک  تاصخشم  هدوب ، تمیق  تبث  تلوهس  یارب  طقف  یباختنا  دک  ناریا  - هدننک نیمأت  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ار  ریوصت  یهاوگ ، نتشاد  تروصرد  دینکن ، هفاضا  ار  هدوزفا  شزرا  تایلام  - دشاب نارهت  رهش  ناگدننک  تکرش  تیلاعف  لحم  تسیمازلا 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاناک لاناک   3232 هکبش   هکبش تحت   تحت ریواصت   ریواصت هدننک   هدننک طبض   طبض یزکرم   یزکرم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5973342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
nexans کرام تروپ 24  دادعت  نیبرود  لنپ  چپ  ناونع : 

14013283 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/25 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود لنپ   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5973502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاریمعت ییارجا و  ینف و  تامادقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004117000110 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هلحرم 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد  هدش  همیمض  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  دیدزاب 

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

36100940-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ مرخ  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5973559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصب دابآ  مرخ  هاگدورف  یریوصت  تراظن  زکرم  تازیهجت  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسکی

1101001615000027 زاین :  هرامش 
دابا مرخ  هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنرب تهج.ددرگ  همیمض  سامت  هرامش  هارمهب  روتکاف  شیپ.دریگ  رارق  کالم  یراذگ  تمیق  رد  تیاعر و   sow رد هدش  هتساوخ  دراوم  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یماقم 09171101015 یاقآ  یلیمکت  تاحیضوت.ددرگ  ظاحل  ینوناق  تاروسک  تسا  یهیدب.ددرگ  یم  داقعنا  ینوناق  دادرارق 

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

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

33439902-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاریمعت تاریمعت وو   ییارجا   ییارجا وو   ینف   ینف تامادقا   تامادقا ناونع : : ناونع 102102

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای هاگدورف   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسین یاقآ  09171412709

1101001548000055 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   VIDOAT هدنزاس عجرم   VIDOAT یتراجت مان   AU-G40-WB36WD 3637 لدم  CCTV هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ولبات نامرک  تکرش  هدننک 

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

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

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسین یاقآ  09171412709

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای هاگدورف   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسین یاقآ  09171412709

1101001548000056 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   VIDOAT هدنزاس عجرم   VIDOAT یتراجت مان   AU-G40-WB36WD 3637 لدم  CCTV هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ولبات نامرک  تکرش  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

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

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسین یاقآ  09171412709

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CCTVCCTV  هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سوواکدبنگ ناتسرهش  یزکرم  شخب  دابآ  یلباز  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابا لباز  یرایهد  تهج  یتراظن  متسیس  یارجاودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099438000002 زاین :  هرامش 

سوواکدبنگ ناتسرهش  یزکرم  شخب  دابا  یلباز  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
ارآ نمیا  یتراجت  مان  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   IAP.NR- S9064R لدم  NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 

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

سوواک دبنگ  ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

تاداهنشیپ لوبقایدررد  یرایهد  - ددرگ همیمض  " امتحروتکاف شیپ  - تسویپ لیافربارب  یلصا  تساوخرد  تسا  هدش  تبث  هباشمدکاب  شرافس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیمراتخم

4975141687 یتسپ :  دک  یبونج ،  مود  نابایخ  دابآ  لباز  سوواکدبنگ  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33552014-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33552014-017 :: 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

یتراظن یتراظن متسیس   متسیس یارجاودیرخ   یارجاودیرخ ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5973911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  مالعتساو و  حرش  هب  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001225000022 زاین :  هرامش 
نالیگ هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نیوناکن هدننک  هضرع  عجرم   IP 65 تظافح هجرد   A 1000 نایرج تدش   VAC 400 ژاتلو یتعنص  دربراک   N-AD لدم فیعض  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و ار  مالعتسا  مرف  هک  یناگدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  تسا  یهیدب  .دشاب  یم  هخروم 1401/09/06  هبنشکی  زور  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  تئارق  دنیامنن ، روهمم 

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

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

33720099-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   مالعتساو   مالعتساو حرش   حرش هبهب   نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 107107
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

lo.tci.ir :: عبنم تقوعبنم نایاپ  تیاغل  خیرات 1401.09.01  زا   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم 1401.9.09 یرادا 

5972739 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

و 60 تالاصتا ،  اب   Front Access دیسا -  دلیس  یرتاب  لولس   40 تالاصتا ،  اب   155AH Front Access دیسا 12 -  دلیس  یرتاب  لولس  دیرخ 40  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تالاصتا اب   Front Access 2000 12 دیسا دلیس  یرتاب  لولس 

لایر  535000000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت ینابیتشپ و  هرادا  لوا ،  دانسا  تفایرد  لحم  هقبط  ناتسرل ،  هقطنم  تارباخم  یزکرم  نامتخاس  نازابناج   ، راولب دابآ ،  مرخ   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

JUNCTION BOX AND ACCESSORIES راجفنا دض  میسقت  هبعج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004136 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
EXPLOSION PROOF ELECTRICAL JUNCTION BOX یتراجت مان   EJB 102 لدم  mm 165 عافترا  290x216 mm راجفنا دض  میسقت  هبعج  الاک :  مان 

نایراد تاسیسات  قرب و  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 4510 دادعت : 

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

تقد تسویپ  کرادم  مامت  هب  .دیئامن  همیمض  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  .دینکن  هجوت  الصا  تسا .  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهد هئارا  ار  ناتدوخ  لدم  دینکن  هجوت  مه  تسویپ  رد  هدش  دیق  لدم  دنرب و  هب  .دیئامرف 

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

23942633-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

Front AccessFront Access دیسا -  -  دیسا دلیس   دلیس یرتاب   یرتاب لولس   لولس   4040 تالاصتا ،  ،  تالاصتا اباب     155155 AH Front AccessAH Front Access  -  - 1212 دیسا   دیسا دلیس   دلیس یرتاب   یرتاب لولس   لولس   4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دیسا دیسا دلیس   دلیس یرتاب   یرتاب لولس   لولس   6060 وو   تالاصتا ،  ،  تالاصتا اباب  

108108

JUNCTION BOX AND ACCESSORIESJUNCTION BOX AND ACCESSORIES راجفنا   راجفنا دضدض   میسقت   میسقت هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

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

لولس5972739  40 تالاصتا ،  اب   155AH Front Access دیسا 12 -  دلیس  یرتاب  لولس  دیرخ 40 
دیسا دلیس  یرتاب  لولس  و 60  تالاصتا ،  اب   Front Access دیسا -  دلیس  یرتاب 

هحفص 78) )  accessaccess

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

5973195JUNCTION BOX AND ACCESSORIES راجفنا دض  میسقت  هحفص 78)هبعج  )  accessaccess

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

5973876 - ناوختراک هاگتسد  ددرت ،  لرتنک  تیگ  هاگدورف :  لرتنک  سسکا  هژورپ  تازیهجت  هیهت 
 ... رتمومرت و رگ  تئارق  تبث  هاگتسد 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5973609 رادم  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5973853CCTV هتسب رادم  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " 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

هلاناک5973106 لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR شخپ طبض و  هحفص 65)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاناک5973122 لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR شخپ طبض و  هحفص 65)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5973130 رادم  نیبرود  طبض  هحفص 65)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نژیووکیاه5973284 مرفتلپ  اب  دراه  لاناک 4  هکبش 32  تحت  ریواصت  هدننک  طبض  یزکرم  هحفص 65)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاناک5973288 هکبش 32  تحت  ریواصت  هدننک  طبض  یزکرم  هحفص 65)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن5973892 متسیس  هحفص 65)یارجاودیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رابنا5972738 قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 32)لیمکت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یدالوف5973147 یناشن  شتآ  یلاخ  هحفص 32)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5973238 لیاف  قبط  تشدلارصق  سراف  سناژروا  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5973242 لیاف  قبط  سراف  سناژروا  یزکرم  رابنا  نامتخاس  قیرح  مالعا  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگدورف5973443 لرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5973876 - ناوختراک هاگتسد  ددرت ،  لرتنک  تیگ  هاگدورف :  لرتنک  سسکا  هژورپ  تازیهجت  هیهت 
 ... رتمومرت و رگ  تئارق  تبث  هاگتسد 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناسراف  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارک ددرت  ریسم  رد  یاه  هیاپ  ییاجباج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093607000074 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناسراف  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

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

قح امرفراک  فرط  زا  زاجم  ناراکنامیپ  طقف.دشاب  یم  تکرش  داتس  زا  هیدات  هب  طونم  % 10 زا رتشیب  غلابم.دشاب  یم  تسویپ  مالعتسا  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تشاد دنهاوخار  هصقانم  رد  تکرش 

8861681187 یتسپ :  دک  ناسراف ،  قرب  - شترا نابایخ  ناسراف ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33354631-038  ، 33230380-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222225-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت5973673 رامآ  تبث  دارفا و  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  هخاش  هس  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرت5973698 رامآ  تبث  دارفا و  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  هخاش  هس  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نارک5973735 ددرت  ریسم  رد  یاه  هیاپ  هحفص 14)ییاجباج  ددرت  ( ددرت

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

5973876 - ناوختراک هاگتسد  ددرت ،  لرتنک  تیگ  هاگدورف :  لرتنک  سسکا  هژورپ  تازیهجت  هیهت 
 ... رتمومرت و رگ  تئارق  تبث  هاگتسد 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارک نارک ددرت   ددرت ریسم   ریسم ردرد   یاه   یاه هیاپ   هیاپ ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5974012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .دوش یراذگ  تمیق  مالعتسا  مرف  قبطرب  دشاب ، یم  هباشم  دک  ناریا  رورس (  قاتا  تهج  قیرحو  تقرس  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000032 زاین :  هرامش 

کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 5 دادعت : 

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

( .دوش یراذگ  تمیق  مالعتسا  مرف  قبطرب  دشاب ، یم  هباشم  دک  ناریا  رورس (  قاتا  تهج  قیرحو  تقرس  دض  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رابنا5972738 قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 32)لیمکت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اهرابنا5973128 قیرح  افطا  متسیس  راک  حرش  هیهت  یحارط و  یجنس ، ناکما  هحفص 32)هعلاطم ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزوس5973135 شتآ  قیرح  ءافطا  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یدالوف5973147 یناشن  شتآ  یلاخ  هحفص 32)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5973238 لیاف  قبط  تشدلارصق  سراف  سناژروا  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5973242 لیاف  قبط  سراف  سناژروا  یزکرم  رابنا  نامتخاس  قیرح  مالعا  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

راهباچ5973390 یبیکرت  لکیس  هاگورین  زاین  دروم   B پیت سنالوبمآ  تازیهجت  هحفص 32)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالعتسا5974012 مرف  قبطرب  دشاب ، یم  هباشم  دک  ناریا  رورس (  قاتا  تهج  قیرحو  تقرس  دض  برد 
( .دوش یراذگ  تمیق 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

(( .دوش .دوش یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قبطرب   قبطرب دشاب ، ، دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا رورس (  (  رورس قاتا   قاتا تهج   تهج قیرحو   قیرحو تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هلاقن5974318 راون  یتاسیسات و  یاهلاناک  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  یحارط  هرواشم 
یزاس هلدنگ  هناخراک  یجورخ  یاه 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 دادعت  66   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5973571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تاعالطا  قبط  یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000324 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا دمایاپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   VAREX یتراجت مان   PaxScan 4336W لدم یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  روتکتد  الاک :  مان 

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

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

(Hakami یمکح ( تسا 09133808369  ههامود  باسح  هیوست  تسویپ .  تاعالطا  قبط  یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  روتکتد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدالوف5973147 یناشن  شتآ  یلاخ  هحفص 32)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5973238 لیاف  قبط  تشدلارصق  سراف  سناژروا  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5973242 لیاف  قبط  سراف  سناژروا  یزکرم  رابنا  نامتخاس  قیرح  مالعا  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5973571 . تسویپ تاعالطا  قبط  یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  هحفص 85)روتکتد  روتکتد  ( روتکتد

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

یتکرح5973993 هحفص 32)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ریذپ5974066 سردآ  هحفص 32)یدودروتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 . . تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ یفارگویدار   یفارگویدار سکیا   سکیا هعشا   هعشا روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

زا 120 ھحفص 85 
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یزکرم ناتسا  کناب  تسپ  بعش  روما  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 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

5973119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  تاسلج ( قاتا  ینف  تازیهجت  شرافس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001617000004 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
 ( تسویپ تاصخشم  قبط  ) HDMI لباک باه -  لمح -  لباق  رکیپسا   - HDMI روتیلیپسا کیتابر -  نیبرود  - 

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

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

تسویپ تاصخشم  قبط   - HDMI لباک باه -  لمح -  لباق  رکیپسا   - HDMI روتیلیپسا کیتابر -  نیبرو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یرادهگن  ینابیتشپ و  ثحبم  یارب  ناتسا  حطس  کارا و  رهش  رد  یمسر  یگدنیامن  یاراد  تکرش  - 

 . ددرگ یم  یرادهگن  کناب  دزن  رد  هام  شش  تدم  هب  غلبم  دصرد   10

3813834758 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  کناب  تسپ  نامتخاس  رویرهش  هدفه  نابایخ  یئاجر  دیهش  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32211501-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242162-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاسلج تاسلج قاتا   قاتا ینف   ینف تازیهجت   تازیهجت شرافس   شرافس ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت کناب  تسپ  ود  هقطنم  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 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

5973483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا زیاس 65   65XTU845 لدم نژیو  سکیا  دنمشوه  ید  یا  لا  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001632000053 زاین :  هرامش 

نارهت کناب  تسپ  ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
چنیا زیاس 65   65XTU845 لدم نژیو  سکیا  دنمشوه  ید  یا  لا  نویزیولت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوبن لوبق  لباق  لاقتنا  لقن و  بصن و  هنیزه  چیه  بصن و  لیوحت و  لحم  رد  هویست و  یراک  هتفه  کی  لیوحت  زادعب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713597 یتسپ :  دک  یدورو 14 ،  هشیدنا  کراپ  یوربور  یتعیرش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81562633-021  ، 88472185-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88472079-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   6565 زیاس   زیاس   6565 XTU845XTU845 لدم   لدم نژیو   نژیو سکیا   سکیا دنمشوه   دنمشوه یدید   یایا   لالا   نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 1141 14

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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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  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 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

5973782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PEC42AH یرطاب ددع  دادعت 128  بصن  ودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000203 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
اکوف نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FUJIFILM یتراجت مان  لدم 2500   A 1/5 نایرج تدش   V 9 ژاتلو نیبرود  یرطاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 128 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تمیق  مالعا  زاین  یلک  حرش  قباطم  هدیدرگ ، هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  (: 2

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  (: 3
جرف یاقا  هرامش 02123902243  اب  یگنهامه  تهج  (: 4

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PEC42AHPEC42AH  یرطاب یرطاب ددع   ددع   128128 دادعت   دادعت بصن   بصن ودیرخ   ودیرخ ناونع : : ناونع 115115

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

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

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

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

5973785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانرتسکا شالف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001161 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   HVL-F56AM E17 لدم یساکع  نیبرود  شالف  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  دانسا  یراذگراب  لیمکت و  دشاب و  یم  تسویپ  لیاف  رد  یلیمکت  تاعالطا  ریاس 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122260-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5974396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرصبو یعمس  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000681 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  اب  قباطم  ادص  طبض  هاگتسدو  لاتیجید  ردروکر  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  اب  قباطم  ادص  طبض  هاگتسدو  لاتیجید  ردروکر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34043192-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HVL-F56AM E17HVL-F56AM E17  لدم لدم یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود شالف   شالف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

یرصبو یرصبو یعمس   یعمس مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

رذآ5972736 ناتسرامیب 5  تاقلعتمو  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 65)دیرخ 20  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوواک5972742 دبنگ  ناتسرهش  یرهطم  ناتسرامیب  تاقلعتمو  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 65)دیرخ 20  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس5972758 هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5972864 هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنمشوه5973067 یاهروسنس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هاگشناد رورس  قاتا  یزاس 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاناک5973106 لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR شخپ طبض و  هحفص 65)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاسلج5973119 قاتا  ینف  تازیهجت  هحفص 14)شرافس  نیبرود  ( نیبرود

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

هلاناک5973122 لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR شخپ طبض و  هحفص 65)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5973130 رادم  نیبرود  طبض  هحفص 65)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتظافح5973273 یاه  متسیس  هتسب  رادم  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نژیووکیاه5973284 مرفتلپ  اب  دراه  لاناک 4  هکبش 32  تحت  ریواصت  هدننک  طبض  یزکرم  هحفص 65)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاناک5973288 هکبش 32  تحت  ریواصت  هدننک  طبض  یزکرم  هحفص 65)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5973342 لنپ  هحفص 65)چپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چنیا5973483 زیاس 65   65XTU845 لدم نژیو  سکیا  دنمشوه  ید  یا  لا  هحفص 14)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

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

تراظن5973559 زکرم  تازیهجت  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  سیورس 
یریوصت

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5973609 رادم  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5973782PEC42AH یرطاب ددع  دادعت 128  بصن  هحفص 14)ودیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

5973785HVL-F56AM E17 لدم یساکع  نیبرود  شالف  هحفص 14)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

5973853CCTV هتسب رادم  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5973911 تاصخشم  مالعتساو و  حرش  هب  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 65)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرصبو5974396 یعمس  هحفص 14)مزاول  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

س)  ) ارهزلا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5972840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

san storage تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000102 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

san storagesan storage ناونع : : ناونع 118118

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

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

زا 120 ھحفص 91 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5973270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  زاس  هریخذ  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090233000014 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   GB 8 تیفرظ رورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955934 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  میکح  هارگرزب  هب  هدیسرن  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42794210-021  ، 42794000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8801580-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

زا 120 ھحفص 92 
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تشدافص 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 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

5973311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  تلافسآ  شخپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095653000032 زاین :  هرامش 

تشدافص یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار قیرط  زا  لقن  لمح و  سیورس :  مان 

عبرم رتم  ره  یازا  هب  1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

هلول طخ  قیرط  زا  لقنو  لمح  سیورس :  مان 
عبرم رتم  ره  یازرا  هب  1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  ره  یازا  هب  1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
زور ره  یازا  هب  4 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

زور ره  یازا  هب  4 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  قبط  تلافسآ  شخپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3164344474 یتسپ :  دک  یرادرهش ،   - تشدفص رهش  - درالم نارهت  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65432550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65432520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلافسآ تلافسآ شخپ   شخپ ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

5973580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسا  رب  جیئوس  نس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000212000029 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   8/24Base 16-ports Enabled SAN Switch لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

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

تروصنیا ریغ  رد  دشاب  هتشاد  لماک  یناوخمه  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  تاصخشم  اب  نآ  تاصخشم  هدوب و  لانیجیروا  تسیاب  یم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  هداد  تدوع 

.دشاب یم  جوسای  رهش  رد  عقاو  یرادناتسا  رابنا  الاک  لیوحت  لحم  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

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

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5972840san storage(91 هحفص زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

دکناریا5973210 یاراد  الاک  ملق  8 داادعت تسویپ  کرادم  ینف و  تاصخشم  قبط  رورس  تاعطق  دیرخ 
هباشم

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5973270 قباطم  زاس  هریخذ  هحفص 91)رورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تلافسآ5973311 هحفص 91)شخپ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5973580 لیاف  تاصخشم  ساسا  رب  جیئوس  نس  هحفص 91)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   جیئوس   جیئوس نسنس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 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 120 ھحفص 94 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " 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

یرصبو5974396 یعمس  هحفص 14)مزاول  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

داتس هزوح  رد  ناشخرد  یاهدادعتسا  شرورپ  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5972770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  ( G10 ًاحیجرت +   ) DL380 G10 رورس ددع  ود  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094139000002 زاین :  هرامش 

داتس هزوحرد  ناشخرد  یاهدادعتسا  شرورپ  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
SSD دراه تیاباگیگ  512 لقادح نازیم  هب  مر  ( هداد هاگیاپ  ) مود رورس  یارب  core 36 لقادح CPU ددع 2( رورس بو  ) لوا رورس  یارب  core 24 لقادح CPU دع 2 - 

پاکب یارب  تیابارت  4 لقادح نازیم  هب  یلومعم  SAS دراه اتید  یارب  تیابارت  4 لقادح نازیم  هب  SAS عونزا
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نازیم هب  مر  ( هداد هاگیاپ  ) مود رورس  یارب  core 36 لقادح CPU ددع 2( رورس بو  ) لوا رورس  یارب  core 24 لقادح CPU دع 2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
پاکب یارب  تیابارت  4 لقادح نازیم  هب  یلومعم  SAS دراه اتید  یارب  تیابارت  4 لقادح نازیم  هب  SAS عونزا  SSD دراه تیاباگیگ  512 لقادح

1599958111 یتسپ :  دک  هقبط 7 ،  نادنم - هقالع  نامتخاس  هیمس - عطاقت  ینرق - دبهپس  خ  یسودرف - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82284179-021  ، 82284186-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82284184-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   ( ( G10G10 ًاحیجرت +  +  ًاحیجرت  ) ) DL380 G10DL380 G10 رورس   رورس ددع   ددع ودود   یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درمال ع )  ) اضر ماما  یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/30تبون 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

5973957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یزاسدرادناتسا  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092821000004 زاین :  هرامش 

درمال ع   اضر   ماما  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( راک مامت  کینیلک ( یلپ  لحم  رد  هیلخت  یریگراب و  لمح و  هیارک  بصن ،  هارمه  هب  رورس  قاتا  یزاسدرادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7434146156 یتسپ :  دک  ناسیدرپ ،  کراپ  بنج  دابآ  نیسح  درمال  سراف  درمال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52728344-071  ، 52728343-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52728342-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هبعش 8  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هطوبرم  تاصخشم  اب  رورس  قاتا  یزاس 2  درادناتسا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092723000001 زاین :  هرامش 

ناهفصا تشه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

ناهفصا ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

نیح ارجا  تنامض  گنر ،  تیفیک  نیمضت  رب  هوالع.دشاب  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  غلبم  - . تکرش طسوت  ربتعم  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  یراراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  دیدزاب  .دیآ  لمعب  یبایزرا  هبعش  زا  دیدزاب  یط  راک  یارجا  زا  شیپ  .ددرگ  ظاحل  زین  راک  زا  سپ  راک و 

8189733541 یتسپ :  دک  یقرش ،  فیرش  ینیمخ - ماما  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337878-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33318365-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رورس رورس قاتا   قاتا یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 123123

رورس رورس قاتا   قاتا   22 یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 124124

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

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

زا 120 ھحفص 96 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5972770 تاصخشم  اب  ( G10 ًاحیجرت +   ) DL380 G10 رورس ددع  ود  هحفص 95)یرادیرخ  رورس  ( رورس

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

دنمشوه5973067 یاهروسنس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هاگشناد رورس  قاتا  یزاس 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یدالوف5973147 یناشن  شتآ  یلاخ  هحفص 32)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دکناریا5973210 یاراد  الاک  ملق  8 داادعت تسویپ  کرادم  ینف و  تاصخشم  قبط  رورس  تاعطق  دیرخ 
هباشم

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5973270 قباطم  زاس  هریخذ  هحفص 91)رورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

اهرازفا5973701 مرن  هخسن  یناسرزور  هحفص 15)هب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5973957 قاتا  یزاسدرادناتسا  هحفص 95)ارجا و  رورس  ( رورس

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

مالعتسا5974012 مرف  قبطرب  دشاب ، یم  هباشم  دک  ناریا  رورس (  قاتا  تهج  قیرحو  تقرس  دض  برد 
( .دوش یراذگ  تمیق 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

میس5974256 یب  هکبش  رتور  لانرتنیا - هکبش  اتید  چیئوس  یتعنص -  هکبش  لدبم  هنایار -  هکبش  هحفص 38)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5974356 قاتا  یزاس 2  درادناتسا  هحفص 95)یراذگاو  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   88 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 
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جرک ناتسرهش  تسیز  طیحم  تظافح  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5973286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرادا  L 158 لماک یسانشاوه  یاهروسنس  اب   GRIMM - EDM 180  + لدم قلعم  تارذ  شجنس  هاگتسد  زاین :  دروم  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا تسیز  طیحم 

1101003673000055 زاین :  هرامش 
جرک ناتسرهش  تسیز  طیحم  تظافح  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم سوس  هدنزاس  روشک   ParticleScan هدنزاس عجرم  اوه  یاهرتلیف  ییاراک  شجنس  دربراک   Lite لدم لباترپ  قلعم  تارذ  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
کارتیم نیهب  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاس و یتناراگ 2  یراد   L 158 لماک یسانشاوه  یاهروسنس  اب   GRIMM - EDM 180  + لدم قلعم  تارذ  شجنس  هاگتسد  زاین :  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحت  لاسرا و  ددرگ .  هئارا  لاس  کی  یارب  یفرصم  یکدی و  تاعطق  لاس و  شورف 10  زا  سپ  تامدخ 

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  ترجاهم  سیلپ  یوربور  دابآ  خیش  تمس  هب  درادناتسا  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3149669459

32524821-026  ، 32-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32827551-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5973431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانشاوه یسانشاوه یاهروسنس   یاهروسنس اباب   قلعم   قلعم تارذ   تارذ شجنس   شجنس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 125125

هرهم هرهم یراوید -  -  یراوید ژافوش   ژافوش جیکپ   جیکپ راشف   راشف هدنهاک   هدنهاک هعطق   هعطق ریش   ریش جیکپ -  -  جیکپ هعطق   هعطق روسنس   روسنس یجنرب -  -  یجنرب یقپچ   یقپچ ییوناز   ییوناز یجنرب -  -  یجنرب چیپور   چیپور یزغم   یزغم ناونع : : ناونع
گنلیش گنلیش روتایدار -  -  روتایدار تفر   تفر یپوت   یپوت ریش   ریش روتایدار -  -  روتایدار تشگرب   تشگرب یپوت   یپوت ریش   ریش یایا - - هرپ   هرپ یدالوف   یدالوف روتایدار   روتایدار هدش -  -  هدش یراکبآ   یراکبآ ژافوش   ژافوش روتایدار   روتایدار ریش   ریش هروسام   هروسام

تاعیام تاعیام نایرج   نایرج لرتنک   لرتنک چیئوسولف   چیئوسولف نیمز   نیمز لاصتا   لاصتا متسیس   متسیس لیتسا -  -  لیتسا شکور   شکور اباب   لئوک   لئوک نفنف   وو   نکمرگبآ   نکمرگبآ

126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( مهم ) ددرگ هعلاطم  امتح  هباشم  یاهدک  ناریا  تلع  هب  یتسویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزردوگ تسیمازلا 09123138548  یگنهامه 

هزور یلا 90  یرابتعا 60  تخادرپ 
1101096102000947 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرافغ ناردارب  رصان  هدننک  هضرع  عجرم   in 4\3 زیاس یجنرب  چیپور  یزغم  الاک :  مان 

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

یوریپ اضر  هدننک  هضرع  عجرم   in 3\4 زیاس یجنرب  یقپچ  ییوناز  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
روتایدار ناریا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   RESS یتراجت مان   PS-151 لدم جیکپ  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

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

هیمورا زبس  یادن  هدننک  هضرع  عجرم  یراوید  ژافوش  جیکپ  راشف  هدنهاک  هعطق  ریش  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نیماس یزاسریش  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0015   in 2\1 زیاس یجنرب  سنج  هدش  یراکبآ  ژافوش  روتایدار  ریش  هروسام  هرهم  الاک :  مان 

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

قرش نیون  تراجت  رصع  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  هرپ  هرپ 10  دادعت   80x582 cm زیاس یا 0725  هرپ  یدالوف  روتایدار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نارذآ زاگ  ریش  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 1  یا  هوزر  لاصتا  عون   bar 25 راشف  in 2\1 زیاس یجنرب  سنج  روتایدار  تشگرب  یپوت  ریش  الاک :  مان 

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

نارذآ زاگ  ریش  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 1  یا  هوزر  لاصتا  عون   bar 25 راشف  in 2\1 زیاس یجنرب  سنج  روتایدار  تفر  یپوت  ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
بسن یمالس  دواد  هدننک  هضرع  عجرم  کچیپ  یتراجت  مان   cm 50 زیاس لیتسا  شکور  اب  لئوک  نف  نکمرگبآ و  گنلیش  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  شجنس  نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   Corona60 لدم تاعیام  نایرج  لرتنک  چیئوسولف  نیمز  لاصتا  متسیس  الاک :  مان 
شجنس نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5973531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشمدکناریا  ههام  3 تخادرپ ناتسرامیبات  لمح  هنیزهو  سانشراکداتاب  تسویپ  کرادم  ساسارب  PT1000 روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000327 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5973568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددرگ و  هناماس  یراذگراب  هناگادج  یلام  ینف و  انمض  یتسویپ  لیاف  حرش  قباطم  روسنس  رتلیف و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000397 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
حالف نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   MICHELL INSTRUMENT یتراجت مان   WM 261 لدم هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرزیل یرزیل امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 127127

دشاب دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا وو   ددرگ   ددرگ هناماس   هناماس یراذگراب   یراذگراب هناگادج   هناگادج یلام   یلام وو   ینف   ینف انمض   انمض یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم روسنس   روسنس وو   رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 128128
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نیمات نامزاس  نابهتسا  ینانابهطصا  هلا  تیآ  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یعامتجا

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  زاین  دروم  یطیحم  روسنس  هاگتسد  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رکشتاب .دشاب  یناریا  یتناراگ و  یاراد  هاگتسد  .دشاب  یم  تسویپ  رد  هاگتسد  زاین  دروم  دراوم 

1101093483000020 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  نامزاس  نابهتسا  یتانابهطصا  هللا  تیا  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

الاک امراک  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   TR1200 لدم امد  ید  یت  رآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  زاین  دروم  یطیحم  روسنس  هاگتسد  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رکشتاب .دشاب  یناریا  یتناراگ و  یاراد  هاگتسد  .دشاب  یم  تسویپ  رد  هاگتسد  زاین  دروم  دراوم 

7451974176 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش  بنج  یلع ع  ماما  راولب  نابهتسا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53221805-071  ، 53221001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53221006-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم رازفا   رازفا مرن   مرن هبهب   لاصتا   لاصتا لباق   لباق طیحم   طیحم روسنس   روسنس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 129129
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5973655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

19 زاف مهد  هاگشیالاپ  - رلک یریگ  هزادنا  روسنس  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000222 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رتسگ لوط  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   FLAT ORP یتراجت مان   ISO لدم رلک  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ در  ببس  هدنشورف  طسوت  تامازلا  دنبره  تیاعر  مدع.تفرگ  دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  تامازلا  لیاف  ساسا  رب  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  یلام  ینف و 

(19 زاف ) مهد هاگشیالاپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466270-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: 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

یتسویپ5972687 تساوخرد  گرب  قبط  تلافسآ  هناخراک  هحفص 26)مزاول  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه5973067 یاهروسنس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هاگشناد رورس  قاتا  یزاس 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یسانشاوه5973286 یاهروسنس  اب  قلعم  تارذ  شجنس  هحفص 97)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

راشف5973431 هدنهاک  هعطق  ریش  جیکپ -  هعطق  روسنس  یجنرب -  یقپچ  ییوناز  یجنرب -  چیپور  یزغم 
هرپ یدالوف  روتایدار  هدش -  یراکبآ  ژافوش  روتایدار  ریش  هروسام  هرهم  یراوید -  ژافوش  جیکپ 

اب لئوک  نف  نکمرگبآ و  گنلیش  روتایدار -  تفر  یپوت  ریش  روتایدار -  تشگرب  یپوت  ریش  یا -
تاعیام نایرج  لرتنک  چیئوسولف  نیمز  لاصتا  متسیس  لیتسا -  شکور 

هحفص 97) روسنس  ( روسنس

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

یرزیل5973531 امد  هحفص 97)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

هناماس5973568 یراذگراب  هناگادج  یلام  ینف و  انمض  یتسویپ  لیاف  حرش  قباطم  روسنس  رتلیف و 
دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددرگ و 

هحفص 97) روسنس  ( روسنس

1919 زاف زاف مهد   مهد هاگشیالاپ   هاگشیالاپ -- رلک رلک یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 130130

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

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

یزکرم5973647 رازفا  مرن  هب  لاصتا  لباق  طیحم  روسنس  هحفص 97)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

597365519 زاف مهد  هاگشیالاپ  - رلک یریگ  هزادنا  روسنس  : هحفص 97)دیرخ روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرهج هاگدورف  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  رد  اهب  مالعتسا  ینف  تاصخشم  قبط 

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101001183000201 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایراد رویا  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MOXA هدنزاس عجرم   MOXA یتراجت مان   EDS-518A لدم یتعنص  یتیریدم  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

سیتاد رتسگ  هکیرا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   KG/2911 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
موس جوم  تاطابترا  رکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   GLC-LH-SMD لدم هنایار   SFP لوژام الاک :  مان 

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

ناشیدنا کین  نامرآ  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CLSCO هدنزاس عجرم   CLSCO یتراجت مان   WC-2960X لدم هکبش  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

مرهج هاگدورف  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  رد  اهب  مالعتسا  ینف  تاصخشم  قبط 

تسا هباشم  دک  ناریا 

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

54372094-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ ردرد   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط مرهج   مرهج هاگدورف   هاگدورف تهج   تهج هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5973781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3KR1 4 وBD1 لدم وزوسیا  T)H06Cو   ) لدم ونیه  اوه  روسرپمک  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004095 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نپاژ ، 6D95L KOMATSU، KOMATSU لیئوزاگ روتوم  تخوس  عون  زوس  کت  یمکارت  لاعتشا  روتوم  یسیطانغم ، لماک  چیئوس ، الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نپاژ ، RDB NISSAN، NISSAN MOTOR لیئوزاگ روتوم  تخوس  عون  زوس  کت  یمکارت  لاعتشا  روتوم  لماک ، روتارنژ ، الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
نپاژ ، 4D94-2 KOMATSU، KOMATSU لیئوزاگ روتوم  تخوس  عون  زوس  کت  یمکارت  لاعتشا  روتوم  لماک ، دیئونلوس ، الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NKR وزوسیا تنویماک  لماک  تراتسا  الاک :  مان 
تسد 4 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  همیمض  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22175-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

زاورپ5972686 تبقارم  جرب  لوسنک  گنیچیئوس و  هناماس  هحفص 7)دیرخ 5  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

راشف5973431 هدنهاک  هعطق  ریش  جیکپ -  هعطق  روسنس  یجنرب -  یقپچ  ییوناز  یجنرب -  چیپور  یزغم 
هرپ یدالوف  روتایدار  هدش -  یراکبآ  ژافوش  روتایدار  ریش  هروسام  هرهم  یراوید -  ژافوش  جیکپ 

اب لئوک  نف  نکمرگبآ و  گنلیش  روتایدار -  تفر  یپوت  ریش  روتایدار -  تشگرب  یپوت  ریش  یا -
تاعیام نایرج  لرتنک  چیئوسولف  نیمز  لاصتا  متسیس  لیتسا -  شکور 

هحفص 97) روسنس  ( روسنس

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

دروم5973521 رفیر   ) یتناراگ اب  دنبکا  لانیجرا   WS-C9200L-48P-4G-E NEW وکسیس چیئوس 
( دوشیمن هداد  تدوع  یسرب  زا  سپ  دنبکا  ریغ  رفیر و  یالاک  دشابیمن .  دات 

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5973767 رد  اهب  مالعتسا  ینف  تاصخشم  قبط  مرهج  هاگدورف  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ 
تسا هباشم  دک  ناریا 

هحفص 103) چیئوس  ( چیئوس

33KR1KR1 وو     44BD1BD1 لدم   لدم وزوسیا   وزوسیا وو   T)H06CT)H06C  ) ) لدم لدم ونیه   ونیه اوه   اوه روسرپمک   روسرپمک یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 132132
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

59737813KR1 4 وBD1 لدم وزوسیا  T)H06Cو   ) لدم ونیه  اوه  روسرپمک  یکدی  هحفص 103)تاعطق  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ5973911 تاصخشم  مالعتساو و  حرش  هب  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 65)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتیریدم5974237 هکبش  اتید  هحفص 38)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

میس5974256 یب  هکبش  رتور  لانرتنیا - هکبش  اتید  چیئوس  یتعنص -  هکبش  لدبم  هنایار -  هکبش  هحفص 38)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5974288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"PYROPRESS" PRESSURE SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004674 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

PYROPRES هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   PYROPRES یتراجت مان   PF261S1B/7R10F12P/32S1DB لدم یلاتیجید  راشف  چوس  الاک :  مان 
نایناریا نوتفن  سراپ  ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

PYROPRES هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   PYROPRES یتراجت مان   PR261S10/2B10F32B/32S2AB لدم یلاتیجید  راشف  چوس  الاک :  مان 
نایناریا نوتفن  سراپ  ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

PYROPRES هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   PYROPRES یتراجت مان   PF263S1B/BW32F22C/67S4AA لدم یلاتیجید  راشف  چوس  الاک :  مان 
نایناریا نوتفن  سراپ  ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ طیارش  تسیل و  قبط  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

تسویپ -5972624  PDF لیاف رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  ددع  دادعت 50  هب  سلریاو  هکبش  تراک  - 
تسویپ  PDF لیاف رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  ددع  دادعت 2  هب  هب 3  چوس 1 

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتیریدم5974237 هکبش  اتید  هحفص 38)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5974288PF261S1B/7R10F12P/32S1DB لدم یلاتیجید  راشف  هحفص 106)چوس  چوس  ( چوس

PF261S1B/7R10F12P/32S1DBPF261S1B/7R10F12P/32S1DB لدم   لدم یلاتیجید   یلاتیجید راشف   راشف چوس   چوس ناونع : : ناونع 133133
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناناوج شزرو و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون 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

5972956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ قبط   ) یترازو ۀزوح  تاسلج  نلاس  رد  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000096 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. تسویپ قبط   ) یترازو ۀزوح  تاسلج  نلاس  رد  زاین  دروم  تازیهجت  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
دحاو  1 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  یّلم  ۀسانش  یداصتقا و  دک  دیق  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  لغش  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  ۀناورپ  ۀئارا  -2

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاناک لاناک راهچ   راهچ ریاف   ریاف یلیمآ   یلیمآ وراپ   وراپ یتوص - - یتوص رسکیم   رسکیم لرتنک   لرتنک هزوح - - هزوح تاسلج   تاسلج نلاس   نلاس ردرد   زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 134134
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س)  ) ارهزلا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5973250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتوص قیاع  راوید  یارجا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000103 زاین :  هرامش 

ارهزلا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  همیمض  تسویپ  هب  یهگآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش  همیمض  یسانشراک  رظن  یسررب و  یارب  تمیق  دروآرب  امتح 

دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09133582477  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 

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

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتوص یتوص قیاع   قیاع راوید   راوید یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 135135

یرتاب یرتاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136
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یرتاب دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000541 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   FC-SATA یتراجت مان   V 3/2 ژاتلو  PFRUAG02-01 لدم هظفاح  تراک   cashe یرتاب الاک :  مان 

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

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   VGP-BPX19 لدم هارمه  هنایار  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  ناعنک  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   TEXON یتراجت مان   R911 لدم روخ  یرتاب  توص  شخپ  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نابهگن روپاش  هدننک  هضرع  عجرم   GARMINARAS یتراجت مان  لدم 750-650  یرتاب  رژراش و  اب  یسمل  سا  یپ  یج  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نازاس ناوت  یدپوترا  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  نازاس  ناوت  یتراجت  مان   TS H04 لدم تسد  زتورپ  یضیب  تسب  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   DE SUTTER یتراجت مان  یدپوترا  لیرد  هرا و  دربراک   SB-600 لدم هعطق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

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

دشابیم .  هدننک  نمات  هدهع  هب  ناتسوب  تسپ  هزرگ و  تسپ  هگنلردنب و  تسپ  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا هباشم  دک  ناریا 

.دشاب ناتسا  زکرم  رد  یگدنیامن  رتفد  یاراد  ای  ناتسا  یموب  ای  دیاب  تکرش 
.دوش هداد  تمیق  سامت  هرامش  جرد  اب  هارمه  یتسویپ  تسیل  هب  هجوت  اب 

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5973889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پمال پمال عاونا   عاونا یروتاینیم -  -  یروتاینیم زویف   زویف دیلک   دیلک یتوص -  -  یتوص نوفیآ   نوفیآ لنپ   لنپ یدید -  -  یایا   لالا   روتکژرپ   روتکژرپ یقرب :  :  یقرب مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137
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( دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  ) یتسویپ تاصخشم  قبط  یقرب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002459 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینایرد رتسگ  قرب  هدننک  هضرع  عجرم  ینایرد  رتسگ  قرب  هدنزاس  عجرم  رون  نایرد  یتراجت  مان   Flat100 لدم  w 100 ناوت ید  یا  لا  روتکژورپ  الاک :  مان 

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

ایوگ ورتکلا  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   EG 410 لدم یتوص  نوفیآ  لنپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 24977   A 32 نایرج تدش  زاف  کت  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MGN61528 لدم  A 10 نایرج تدش  زاف  کت  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هداز سیرد  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  تیال  راتسا  یتراجت  مان   W 400 ناوت  SL E40 لدم راخب  یمیدس  پمال  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

باتهم  W 20 یباتهم یا  هلول  تنسرولف  پمال  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
شیبغوبلآ همیلس  هدننک  هضرع  عجرم   NARVA یتراجت مان   W 160 ناوت درز  گنر  راخب  یا  هویج  پمال  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یئوگنس نکش  لگ  ینموفورناعنک و  اضریلع  نیسح و  هدننک  هضرع  عجرم   A 10 نایرج تدش   Visage لدم  ABS سنج راکوت  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 48 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ینایرد رتسگ  قرب  ینایرد  رتسگ  قرب  هدنزاس  عجرم  رون  نایرد  یتراجت  مان   Flat50 لدم  w 50 ناوت ید  یا  لا  روتکژورپ  الاک :  مان 

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

سنارت شرآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  سنارت  شرآ  یتراجت  مان   W 250 ناوت هویج  راخب  پمال  تسالاب  سنارت  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.الاک تاکرادت  رابنا  ناتسرل  تفن  تارباخمو  هلول  طوطخ  تکرش  رتخدلپ  دابآ  مرخ  هداج  رتمولیک 25 ناتسرلدابآ  مرخ  سردآ  هب  : الاک لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33428534-066  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاناک5972956 راهچ  ریاف  یلیمآ  وراپ  یتوص - رسکیم  لرتنک  هزوح - تاسلج  نلاس  رد  زاین  دروم  هحفص 107)تازیهجت  توص  ( توص

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

یتوص5973250 قیاع  راوید  یارجا  هحفص 107)یحارط و  توص  ( توص
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چنیا5973483 زیاس 65   65XTU845 لدم نژیو  سکیا  دنمشوه  ید  یا  لا  هحفص 14)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

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

یرتاب5973792 هحفص 107)دیرخ  توص  ( توص

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

عاونا5973889 یروتاینیم -  زویف  دیلک  یتوص -  نوفیآ  لنپ  ید -  یا  لا  روتکژرپ  یقرب :  مزاول  دیرخ 
پمال

هحفص 107) توص  ( توص

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

یرصبو5974396 یعمس  هحفص 14)مزاول  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5972813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GDM-275LN روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004519000257 زاین :  هرامش 

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش عوجر  همیمض  یاه  لیاف  هب  .دشاب  یم  تساوخرد  تبث  تهج  افرص  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  سراف  جیلخ  هاگشناد  الاک  لیوحت.ددرگ  یمن  یسررب  یمسر  روتکاف  شیپ  نودب  یاهخساپ 

یرادا لحارم  ماجنا  الاک و  تفایرد  زا  سپ  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ  .ددرگ  صخشم  لیوحت  نامز  تدم 

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3730637-0917  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GDM-275LNGDM-275LN  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 138138
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دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5972970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترارح رگپاچ  رگپاچ و  ، روتینام ، سیک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000250 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( REDX-(B-H-2018 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

یلدرا یدسا  یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2050S لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

یناورسخ روپ  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   SPP-100 لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33115640-081  ، 33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5973191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترارح یترارح رگپاچ   رگپاچ وو   رگپاچ   رگپاچ ،، روتینام روتینام ،، سیک سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139

میس میس یتسد - - یتسد بایدر   بایدر -- کینورتکلا کینورتکلا عیانص   عیانص   FLEETFLEET بایدر   بایدر -- یلومعم یلومعم مدوم   مدوم -- کوب کوب تون   تون هارمه   هارمه هنایار   هنایار تلکیسروتوم - - تلکیسروتوم وو   وردوخ   وردوخ بایدر   بایدر ناونع : : ناونع
هارمه هارمه نفلت   نفلت تراک   تراک

140140
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یتسویپ یاهلیاف  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  بایدر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228001798 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لامش هدنیارآ  هدننک  هضرع  عجرم   CONCOX هدنزاس عجرم   GPS TRACKER یتراجت مان   TS-500 لدم تلکیسروتوم  وردوخ و  بایدر  الاک :  مان 
هاگتسد 45 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL یتراجت مان   E6400 لدم  latitude یرس کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

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

DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   R261T لدم  in 26 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 

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

یمکح امه  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   D840R لدم یلومعم  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نطو شیدنا  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8306 لدم میس  یب  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

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

باتارفا کینورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم  باتارفا  کینورتکلا  عیانص   FLEET بایدر الاک :  مان 
هاگتسد 27 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
سروفاگم یتراجت  مان   S430 لدم یتسد  بایدر  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناریا یداه  همین  عیانص  هدنزاس  عجرم   JAVA لدم هارمه  نفلت  تراک  میس  الاک :  مان 
ددع 95 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دامع یداه  همین  هدنزاس  عجرم   EMSC006201 ینف هرامش  هارمه  نفلت  تراک  میس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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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یزاسرهش هار و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5973675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد رگپاچ hpm 402dne و 1  هاگتسد   3 تسویپ - ) هب  هعجارم  ) یتسویپ لیاف  تاصخشم  اب  روتینام  سیک و  هاگتسد   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  اب   HP 428 fdw هراک دنچ  رگپاچ 

1101000004000138 زاین :  هرامش 
یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

دارآ هکبش  ناماگشیپ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   dn 402 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   fdw 428 لدم هراک  دنچ  رگپاچ  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  زاوها  رتویپماکارف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   GREEN PARS EVO لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
زاوها رتویپماکارف  هدننک 

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

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

روتکاف دوش *  تسویپ  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  کیتامروفنا *  یلاع  یاروش  همانیهاوگ  یاراد  هدننک  نیمات  ههام *  ود  ًادودح  تخادرپ  هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوزفا شزرا  رب  تایلام  همانیهاوگ  یاراد  یمسر و 

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 141141
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ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشخبناوت  مولع  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 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

5973752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش رهاشم  تسویپ  رد  تساوخرد  قبط  روتینام  رتویپماک و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092139000022 زاین :  هرامش 

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشخبناوت  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 20 هچراپکی رتویپماک  هیذغت  عبنم  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 161 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  رد  تساوخرد  قبط  روتینام  رتویپماک و  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هیهت  تساوخرد  قبط  مزاول  یمامت 

09333501131

1545913487 یتسپ :  دک  یشخبناوت ،  مولع  هدکشناد  ناراکددم  یرظن خ  هاش  ردام خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22269607-021  ، 22228051-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22220946-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ردرد   تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط روتینام   روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142
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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 07 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرهج  یادهش  هاگدورف  تهج  یرادا  هنایار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ مرهج  هاگدورف  لیوحت  دیلوت و  مالعتسا ،  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط 

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101001183000200 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ابص هنایار  لیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان  لدم 790  لماک  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

مرهج  یادهش  هاگدورف  تهج  یرادا  هنایار  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ مرهج  هاگدورف  لیوحت  دیلوت و  مالعتسا ،  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  مرهج  هاگدورف  لحم  ات  لمح  یریگراب و  هنیزه 
تسا هباشم  دک  ناریا 

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

54372094-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   یرادا   یرادا هنایار   هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5973843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک تاقلعتم  اب  رتویپماک  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004543000497 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یرادا یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AOC یتراجت مان   T2242WE لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالقا / ددرگ هئرا  رادیرخ  یارب  دیاب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد   / دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  هدکشناد  رابنا  ات  راب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناتسیامک 09158881600 سامت نفلت.ددرگ  همیمض  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  روتکاف  شیپ  / دنشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  دیاب  یتساوخرد 

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31550000-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: 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

تسویپ5972722 لیاف  قبط  اقیقد  ملق  دادعت 17  هب  اعمج  سکف  رنکسا و  ، رتنیرپ ، هحفص 38)روتینامدیرخ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5972813GDM-275LN هحفص 111)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یترارح5972970 رگپاچ  رگپاچ و  ، روتینام ، سیک هحفص 111)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

عیانص5973191  FLEET بایدر - یلومعم مدوم  - کوب تون  هارمه  هنایار  تلکیسروتوم - وردوخ و  بایدر 
هارمه نفلت  تراک  میس  یتسد - بایدر  - کینورتکلا

هحفص 111) روتینام  ( روتینام

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

روتینام5973675 هحفص 111)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5973752 رد  تساوخرد  قبط  روتینام  رتویپماک و  مزاول  هحفص 111)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5973826 یرادا و  هنایار  هحفص 111)دیرخ  روتینام  ( روتینام

لماک لماک تاقلعتم   تاقلعتم اباب   رتویپماک   رتویپماک وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لماک5973843 تاقلعتم  اب  رتویپماک  هحفص 111)سیک و  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رذآ5972736 ناتسرامیب 5  تاقلعتمو  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 65)دیرخ 20  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوواک5972742 دبنگ  ناتسرهش  یرهطم  ناتسرامیب  تاقلعتمو  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 65)دیرخ 20  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس5972758 هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تراظن5973559 زکرم  تازیهجت  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  سیورس 
یریوصت

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتشهب دیهش  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5974260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتوپماک تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050317000025 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
دشابیم تسویپ  هب  تاصخشم  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  14 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن هیارا  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1983969411 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  یهاشناد  داهج  - ینیمی دیهش  نامتخاس  - یتشهب دیهش  هاگشناد  - نیوا - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22431933-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22431938-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 145145

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

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

زا 120 ھحفص 118 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9ek3p88b9r2e5?user=37505&ntc=5974260
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5974260?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

رتشیب5972623 تایئزج  شیوداپ ( دنرب  سنسیال  ددع  یکسرپسک و 10  دنرب  سوریو  یتنآ  ددع   200
( یتسویپ لیاف  لخاد 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5972905 سیورس  بو  یرازفا و  مرن  یاه  هناماس  هعسوت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
کینورتکلا

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کتنامیس5973024 ددع  دادعت 10  هب   DLP ربراک و تهج 6500  سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناسر5973245 زورب  ، دودحمان سنسیال  اب  ، هطوبرمزیهجت هارمه  هب  ( شتآ هراوید  ) لاوریافرازفا مرن 
( تسویپ لیاف  تاصخشم  ) رازفا مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هارو  بصن  هلاسکی ـ 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روشک5973347 یمومع  یاه  هناخباتک  داهن  رابخا  دصر  شیاپ و  یارب  ربخ  قاتا  لنپ  هحفص 15)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سکیلو5973465 هحفص 15)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5973543Netshut سا یپوی  تیریدم  رازفا  مرن  تراک  سا - یپ  وی  یرادهگنو  هحفص 15)سیورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزکرم5973647 رازفا  مرن  هب  لاصتا  لباق  طیحم  روسنس  هحفص 97)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

اهرازفا5973701 مرن  هخسن  یناسرزور  هحفص 15)هب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5973994 رازفادب  دض  هلاسکی  کارتشا  هحفص 15)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5974037EASE یکیتسوکا ورتکلا  رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 15)سنسیال5974042 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک5974260 هحفص 118)تاعطق  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

هاگدورف5972923 یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 14)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگدورف5972930 یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 14)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تراظن5973559 زکرم  تازیهجت  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  سیورس 
یریوصت

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

تالحم5972618 هبعش  تهج  هنهد  رد 2   3.30 داعبا 6.80 *  هب  یقرب  هرکرک  بصن  لمح و  تخاس ، 
تسویپ تاصخشم  قبط  نواعت  هعسوت  کناب 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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