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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

140 1140 1 نابآ   نابآ   88 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   150هکس ,220 , 000150 ,220 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   90مهرد ,8 1090 ,8 10

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   143,480هکس , 000143,480 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 12 , 1002 12 , سیئوس100 سیئوس کنارف   332کنارف ,200332 ,200

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,800 , 00082 ,800 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع245,000245,000رالد ناتسبرع لایر   87,86087,860لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,800 , 00052 ,800 , وروی000 328وروی ژورن750328,750, ژورن نورک   32نورک ,00032 , 000

رایع رایع   1818 یالط   ,13,559یالط 00013,559, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   382دنوپ ,980382 نپاژ980, نپاژ نینی   دصکی   223,670223,670دصکی

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
((88))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 122122))

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

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

زا 112 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 13  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 25

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 10  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 66

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( 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 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

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

( 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 112 ھحفص 2 
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https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( 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 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( 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 18  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 14  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 5  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

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

زا 112 ھحفص 3 
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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 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

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

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

زا 112 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091574000073 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895624 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجورخ  زاگ  راشف  تیوقت  یاهروسرپمکورتکلا  لرتنک  متسیس  تیفورتر  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکیرتکلا تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   12,372,102,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/11/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/08/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895710 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجورخ زاگ  راشف  تیوقت  یاهروسرپمکورتکلا  لرتنک  متسیس  تیفورتر  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یجورخ یجورخ زاگ   زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت یاهروسرپمکورتکلا   یاهروسرپمکورتکلا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تیفورتر   تیفورتر ناونع : : ناونع 11

یجورخ یجورخ زاگ   زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت یاهروسرپمکورتکلا   یاهروسرپمکورتکلا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تیفورتر   تیفورتر ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 112 ھحفص 5 
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ا.ا.ج نهآ  هار  تاکرادت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/09/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895550 :: هرازه هرازه :: 1401/09/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزومآ الاک و  نیمات  هارمه  هب  تینما  تایلمع  زکرم  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  تامدخ  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

ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003809000054 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896500 :: هرازه هرازه :: 1401/08/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه 1401-51  هاگتسیا  تارباخم  قاتاو  میسیب  لکد  ترا  یزاس  هنیهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه 1401-51 هاگتسیا  تارباخم  قاتاو  میسیب  لکد  ترا  یزاس  هنیهب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,696,301,596 نیمضت :  غلبم 

23:59 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تکرش ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب   ، 7916795599 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناگزمره یا  هقطنم  قرب  یماهس 

:: 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

شزومآ شزومآ وو   الاک   الاک نیمات   نیمات هارمه   هارمه هبهب   تینما   تینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 33

اهاه هاگتسیا   هاگتسیا تارباخم   تارباخم قاتاو   قاتاو میسیب   میسیب لکد   لکد ترا   ترا یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 112 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lu4pwplp59uss?user=37505&ntc=5895550
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5895550?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/68n8utjzhbz7r?user=37505&ntc=5896500
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5896500?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

نایسراپ کینورتکلا  تراجت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401-05 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pec.ir :: عبنم تعاس 15عبنم یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پات ناگدنریذپ  یجنس  تیاضر  هژورپ  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوب دهاوخ  هام  هدنرب 3  هب  غالبا  زا  سپ  هژورپ  یارجا  یبیرقت  نامز  تدم 

هنسحلا ضرق  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  لایر  غلبم 400،000،000  هب  یکنابربتعم  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو 6 موس ، هقبط  کالپ 42 ، هنوگلگ ، نابایخ  ندرج ،)  ) الدنام نوسلن  راولب  سردآ : هب  تکرش  نیا  هنا  ـ خریبد لیوحت   :: سردآ سردآ

یرهطم مناخ  یلخاد 2739  22661777 :: 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

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

2001092104000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896684 :: هرازه هرازه :: 1401/08/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رانا  جع )  ) رصع یلو  ترضح  ثادحالا  دیدج  ناتسرامیب  هکبش  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنسفر  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رانا جع )  ) رصع یلو  ترضح  ثادحالا  دیدج  ناتسرامیب  هکبش  لیمکت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,658,850,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجنسفر یکشزپ  مولع  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

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

هتسبرادم5896286 نیبرود  ، نفلت  ، یرهش یرارطضا و  قرب  یرتویپماک و  هحفص 9)هکبش  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

پات پات ناگدنریذپ   ناگدنریذپ یجنس   یجنس تیاضر   تیاضر هژورپ   هژورپ راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 55

ناتسرامیب ناتسرامیب هکبش   هکبش لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 112 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8bt9j4juwgj6w?user=37505&ntc=5896530
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5896530?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

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

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

2001001159000126 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896473 :: هرازه هرازه :: 1401/08/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

الاک تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,490,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادنامرف یور  هبور  تارادا  عمتجم  یناقلاط  هار  راهچ   ، 8817653449 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  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

دیبسالگ دیبسالگ وو   رنیت   رنیت یکیفارت ،  ،  یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 112 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tz8sy7n3qpn9f?user=37505&ntc=5896473
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005452000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896286 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم  نیبرود  ، نفلت  ، یرهش یرارطضا و  قرب  یرتویپماک و  هکبش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هتسبرادم نیبرود  ، نفلت  ، یرهش یرارطضا و  قرب  یرتویپماک و  هکبش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

یلم 14004467325 هرامش  یداصتقا 411483655573 و  هرامش  اب  زربلا  ناتسا  لک  هرادا  یعامتجا  نیمات  نامزاس  نیمضت :  تاحیضوت 
.تسا  هدیدرگ  فیرعت  داتس  هناماس  رد  رگ  هصقانم  ناونعب 

09:00 تعاس : 1401/11/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ید نامتخاس  هقطنم 9  یرادرهش  یوربور  دابا  تلود  هارراهچ  جرک   ، 3133815476 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ،، نفلت نفلت  ، ، یرهش یرهش وو   یرارطضا   یرارطضا قرب   قرب وو   یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 88

 ( ( نفلت نفلت زکرم   زکرم سنسیال -  -  سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن تراک   تراک رتویپماک -  -  رتویپماک   CPUCPU  نفنف کسید -  -  کسید دراه   دراه نفلت -  -  نفلت زکرم   زکرم لماک   لماک درب   درب  ) ) لتیام لتیام نفلت   نفلت زکرم   زکرم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 112 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
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تسویپ حرش  قباطم  لتیام - تفلت  زکرم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000174 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  لتیام  هدنزاس  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   MITEL یتراجت مان   RAID SUB SYSTEM لدم لتیام  نفلت  زکرم   12x10 cm زیاس لماک  درب  الاک :  مان 

دنمیار نامول  تاطابترا  هعسوت  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   SATA لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

GREEN یتراجت مان   TUNIQ TOWER لدم رتویپماک   CPU نف الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
ینامرف دیشرف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   N55-8P-SSK9 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   MITEL NETWORKS هدنزاس عجرم   MITEL یتراجت مان   MN3300 لدم  1GB Ram Controller نفلت زکرم  الاک :  مان 
ایوپ کت  انشآ  هدننک 

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

تاطابترا هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک  لتیام  هدنزاس  عجرم   MITEL NETWORK یتراجت مان   MXE III لدم یتارباخم  نفلت  زکرم  الاک :  مان 
دنمیار نامول 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا زاین  دروم  تسویپ  تسیل  تاصخشم  اب  هربراک  یرادا 500  نویساموتا  رازفا  مرن 

1101004813000251 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

متسیس ناراکمه  رشان  یا  هقلح  ییاوقم 1  شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج   Offline لباتراک متسیس  ریز  بو  تحت  یرادا  نویساموتا   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش  یمسرروتکاف  هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - 2

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم اباب   هربراک   هربراک   500500 یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 1010

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب یورین  عیزوت  تکرش  یرامقا  یئارجا و  یاهدحاو  یداتس و  ۀزوح  یطابترا  طوطخ  ینابیتشپ  تامدخ  یزادنا و  هار  ، بصن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه ناتسا 

1101007009000516 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

.ددرگ تیاعر  لیمکت و  ، هعلاطم اقیقد  ، تسویپ تامدخ  حرش  ءاهب و  مالعتسا  طیارش  مرف  تاعالطا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن هئارا  ، تسویپ تامدخ  حرش  اب  قباطم  اقیقد  ار  هژورپ  تسیاب  یم  ناراکنامیپ 

6516735537 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هیدهم -  خ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38274632-081  ، 38252982-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262154-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(WAF(Web Application Firewall یدربراک هیال  یاهلاوریاف  یربهار  یرادهگن و  ینابیتشپ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000094 زاین :  هرامش 

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

تعاس 850 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  نفلت 63921022  هرامش  اب  افطل  ماهبا  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش یرامقا   یرامقا وو   یئارجا   یئارجا یاهدحاو   یاهدحاو وو   یداتس   یداتس ۀزوح   ۀزوح یطابترا   یطابترا طوطخ   طوطخ ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ،، بصن بصن ناونع : : ناونع
نادمه نادمه ناتسا   ناتسا

111 1

(( WAF(Web Application FirewallWAF(Web Application Firewall یدربراک   یدربراک هیال   هیال یاهلاوریاف   یاهلاوریاف یربهار   یربهار وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1212

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

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

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

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

5895476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک هعسوت  یزاس و  دنتسم  یناسر ، زور  هب  شیاپ ، یزاس ، نما  یزاس ، هنیهب  ینف ، هرواشم  ینابیتشپ و  یدنبرکیپ ، دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداد زکرم  اهنامتخاس و  هکبش  تخاسریز 

1101005609000058 زاین :  هرامش 
زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

09166415637 سامت : هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135783151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  هاگشناد -  هکلف -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330578-061  ، 33330010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365827-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناویرم هبعش  یزکرم  نامتخاس  یولبات  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001203000013 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هزاس عمتجم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  یرهش  یاهدربلیب  تیریدم  یطیحم و  تاغیلبت  ولبات و  ضراوع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ایرآ رتسگ  وترپ  ناماس  یطابترا  یتاعالطا و  یاه  هزاس  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ  رتسگ  وترپ  ناماس  یطابترا  یتاعالطا و  یاه 
ددع 1 دادعت : 

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

یتسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613713334 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  یماهس  تکرش  - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33240881-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33240880-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک هعسوت   هعسوت وو   یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم یناسر ، ، یناسر زور   زور هبهب   شیاپ ، ، شیاپ یزاس ، ، یزاس نما   نما یزاس ، ، یزاس هنیهب   هنیهب ینف ، ، ینف هرواشم   هرواشم وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یدنبرکیپ ، ، یدنبرکیپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
هداد هداد زکرم   زکرم وو   اهنامتخاس   اهنامتخاس هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز

1313
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هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب و یم  یموب  تکرش  اب  تیولوا  ( . تسه هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  ......یتابساحم  هاگتسد  تاحیضوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  تخادرپ  دیرخ و  طیارش  افطل 

1101009033000350 زاین :  هرامش 
هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

داسوین طابترا  شیاپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  هتسب 1  رویط  ماد و  کیتنژ  تابساحم  زیلانآ و  لیلحت و  پالب  سکیم   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
داسوین طابترا  شیاپ  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5896225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاپ 1401) مرت   ) صصختم یورین  نیمات  هتعاس و  ینابیتشپ 24  نیالنا و  یاه  نومزا  یرازگرب  ینف و  تیریدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000072 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  یمیحر  یاقا  هرامش 09122476229  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  تاعالطا 

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماد ماد کیتنژ   کیتنژ تابساحم   تابساحم وو   زیلانآ   زیلانآ وو   لیلحت   لیلحت پالب   پالب سکیم   سکیم   DVDDVD  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1515

(( 140 1140 1 زیاپ   زیاپ مرت   مرت  ) ) صصختم صصختم یورین   یورین نیمات   نیمات وو   هتعاس   هتعاس ینابیتشپ  2424   ینابیتشپ وو   نیالنا   نیالنا یاه   یاه نومزا   نومزا یرازگرب   یرازگرب وو   ینف   ینف تیریدم   تیریدم ناونع : : ناونع 1616
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تاصخشم  طیارش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  تاحفص  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

1101095158000068 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار زادرپ  هشقن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یقلط 1  هتسب  نارهت  رهش  هناگ  قطانم 22  یدنب  کولب  نیرخآ  هدرشف  حول  یکینورتکلا  هشقن  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ قباطم  تاصخشم  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  تاحفص  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت نارهت رهش   رهش هناگ   هناگ   2222 قطانم   قطانم یدنب   یدنب کولب   کولب نیرخآ   نیرخآ هدرشف   هدرشف حول   حول یکینورتکلا   یکینورتکلا هشقن   هشقن ناونع : : ناونع 1717
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ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( شیوداپ ) یموب سوریو  یتنآ  هلاسکی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  نیمات ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000134 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هئارا  تسویپ  لیاف  رد  یمالعا  دافم  ساسارب  یتسیاب  یم  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88913635-021  ، 81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: 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   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  قباطم   UTM تازیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003033000015 زاین :  هرامش 

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانفو  تاطابترا  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یرازگراب  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  ربتعم  یتناراگ 

1439955471 یتسپ :  دک  متسیب ،  نابایخ  زا  دعب  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84977189-021  ، 84977426-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88336456-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

(( شیوداپ شیوداپ )) یموب یموب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ،  ،  نیمات ناونع : : ناونع 1818

UTMUTM  تازیهجت تازیهجت ناونع : : ناونع 1919
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رامش5895474 ددرت  جن و  تعر سـ نیبرود سـ هحفص 55)هناماس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5896038 لیاف  حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  هحفص 66)تساوخرد 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتفرشیپ5896697  ARM رلرتنکورکیم یشزومآ  هرود  تمیق  هحفص 17)مالعتسا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLOW-X دنرب  FLOW CPMPUTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(STATION MODULE ENCLOSURE)

 . دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب .  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 
1101096347000426 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ساسح سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLOW COMPUTER یتراجت مان   FC101A لدم رتویپماک  ولف  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

FLOW-X دنرب  FLOW CPMPUTER :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
STATION MODULE ENCLOSURE

 . دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب .  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 
07731317741 سکف :   07731317248 نفلت : 

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31317248-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف کالم   کالم وو   دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ( ( FLOW-X (STATION MODULE ENCLOSUREFLOW-X (STATION MODULE ENCLOSURE  دنرب دنرب   FLOW CPMPUTERFLOW CPMPUTER ناونع : : ناونع
 . . دامن دامن یراذگراب   یراذگراب ارار   یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ دشاب .  .  دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ

2020
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52454561 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

plc هیذغت عبنم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

plcplc هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 112 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hmug72x2hppvc?user=37505&ntc=5896231
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5896231?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ینیمخ ماما  دادما  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهچ یتساک  یفقس  لئوک  نف  رظن  دروم  یالاک  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  رظن  دروم  یالاک  دک  ناریا  ندوبن  لیلد  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هتعرس  هسرادرپمد  هفرط 

1101005089000012 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

منبش هیوهت  هدننک  هضرع  عجرم   KEVENO یتراجت مان   140X150 mm داعبا  KRC01 لدم لئوک  نف  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

GFM 400 نآ ددع  نآ 600 و 1  ددع  هک 5  ددع  الاک 6  دادعت  دشاب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  رظن  دروم  یالاک  دشاب  دنورا  عون  زا  نیرد  پمپ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  نادمه  ناتسا  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  هدننک و  نیمات  هدهع  رب  نادمه و  ناتسا  دادما  هتیمک  رد  الاک  لیوحت  لحم  دشاب  یم 

6516845731 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هیدیعس  یرتم   30 نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449331-081  ، 38225201-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38220111-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئاجر دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

RPGM-961-1637 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/08/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

COAX دیئونولوس لیوک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهچ راهچ یتساک   یتساک یفقس   یفقس لئوک   لئوک نفنف   رظن   رظن دروم   دروم یالاک   یالاک تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   رظن   رظن دروم   دروم یالاک   یالاک دکدک   ناریا   ناریا ندوبن   ندوبن لیلد   لیلد هبهب   ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هتعرس   هتعرس هسرادرپمد   هسرادرپمد هفرط   هفرط

2222

COAXCOAX  دیئونولوس دیئونولوس لیوک   لیوک ناونع : : ناونع 2323
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ناریا شونهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

BEHIR-361-11219 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5896392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PANEL MASTER PV121-TNT4A-F2R1: لدم تپ -  طخ  جرتساو  رزیاتلاپ  تهج  یروتارپا  لنپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FOUNDATION FIELDBUS CONTROL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
VALVE POSITIONER

1101092134000711 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   BURKERT یتراجت مان  لدم 8792  ریش  لاتیجید  کیتامونپورتکلا  رنشیزوپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رزخ هدننک  هضرع  عجرم   MOXA یتراجت مان  ناویات  هدنزاس  روشک   RS-485 REMOTE I/O لدم گولانآ  یجورخ  یدورو و 2  اب 8   I/O تومیر الاک :  مان 

ایسآ یسدنهم 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

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

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PANEL MASTER PV12 1 -TNT4A-F2R1PANEL MASTER PV12 1 -TNT4A-F2R1 :: لدم لدم تپتپ -  -  طخطخ   جرتساو   جرتساو رزیاتلاپ   رزیاتلاپ تهج   تهج یروتارپا   یروتارپا لنپ   لنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

FOUNDATION FIELDBUS CONTROL FOUNDATION FIELDBUS CONTROL VALVE POSITIONERVALVE POSITIONER ناونع : : ناونع 2525
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5896536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PIPELINE & CABLELOCATOR تاقلعتم اب  هارمه  لاتیجید  بای  هلول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  کیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101092288003538 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلخاد هلول  طوطخ  یسرزاب  تازیهجت  الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاوها ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لسنک  داهنشیپ  لک  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشابیم  یمازلا  یلام  / ینف داهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5896540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ سکع  هباشم   SK50 یربوم لول  یسیطانغم )  چیئوی   ) رلیوب یجیردت  روتوم  ورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001973 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ناگنپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکپ  یتراجت  مان   RFL1 یسیطانغم حطس  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PIPELINE & CABLELOCATORPIPELINE & CABLELOCATOR تاقلعتم   تاقلعتم اباب   هارمه   هارمه لاتیجید   لاتیجید بای   بای هلول   هلول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

کینورتکپ کینورتکپ یتراجت   یتراجت مان   مان   RFL1RFL1 یسیطانغم   یسیطانغم حطس   حطس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم تسویپ  یاه  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  زا  عالطا  تهج  تسا ، هباشم  یباختنا  یاهدک   ) UPS هاگتسد یکدی  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دیئامن

1101092544001681 زاین :  هرامش 
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتشگ یورارف  یا  هچیرد  هدننک  هضرع  عجرم   DNS-1604D رورس  LS100301 یلرتنک تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
اتشگ یورارف  یا  هچیرد  هدننک  هضرع  عجرم   DNS-1604D رورس  LS100300 یلرتنک تراک  الاک :  مان 

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

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   ITP62 لدم  PLC متسیس یلرتنک  یجورخ و  یدورو و  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   FUM CARD 511 لدم  PLC متسیس یلرتنک  یجورخ و  یدورو و  تراک  الاک :  مان 

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

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   FUM CARD 230 لدم  PLC متسیس یلرتنک  یجورخ و  یدورو و  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   FUM CARD 210 لدم  PLC متسیس یلرتنک  یجورخ و  یدورو و  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   IM153-2 لدم  PLC متسیس یلرتنک  یجورخ و  یدورو و  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   ADDFEM 6DL3100 لدم  PLC متسیس یلرتنک  یجورخ و  یدورو و  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   OMC TP11 لدم  PLC متسیس یلرتنک  یجورخ و  یدورو و  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   SM326 DO لدم  PLC متسیس یلرتنک  یجورخ و  یدورو و  تراک  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دیئامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  زا  عالطا  تهج  تسا ، هباشم  یباختنا  یاهدک   ) UPS هاگتسد یکدی  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177687-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

UPSUPS هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2828

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 یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5896563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BMS چیئوس لا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000088 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
چیئوس لا   ECHELON LON ROUTER-LPR-10 لدم FTT10-FTT10-WTTH BASE - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  - دوشیم ماجنا  سانشراک  دات  زا  سپ  نارهت  رد  هیوست  دوشیمن - هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  روتکاف  شیپافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنمورین 81923669 ینف سانشراک  اب  سامت  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  نیتناژرآ  نادیم  ات  لیوحتو 

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

81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BMSBMS چیئوس چیئوس لالا   ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتدیپسا روتینام  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002242 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  17755DFX لدم  in 17 زیاس یپمال  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

71095055-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5896652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم   ABB Instrument parts زاین دروم  مالقا  نیمأت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003692 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیون هدننک  هضرع  عجرم   ABB هدنزاس عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   ABB یتراجت مان   NDIO-02 لدم  PLC هاگتسد لاتیجید  یجورخ  یدورو  لوژام  الاک :  مان 

زاوها کیناکم 
ددع 8 دادعت : 

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

.ددرگ هئارا  هراق  تالف  تفن  تکرش  رابنا  زاریش  رد  الاک  لیوحت  لحم  هب  هجوت  اب  الاک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  الاک  تلاصا  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  یلا 45  کی  تخادرپ 

.دامن مادقا  دک  ناریا  تبث  هب  تبسن  دک  ناریا  دوجو  مدع  تروص  رد  .دشاب  یمن  دات  دروم  هباشم  دک  ناریا 

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

32302694-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتدیپسا کینورتدیپسا روتینام   روتینام ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3030

ABB Instrument partsABB Instrument parts زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا نیمأت   نیمأت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ینف تسویپ  قباطم  هتفرشیپ ،  ARM رلرتنکورکیم یشزومآ  هرود  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000170 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ینف تسویپ  قباطم  هتفرشیپ ،  ARM رلرتنکورکیم یشزومآ  هرود  تمیق  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192805-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتفرشیپ هتفرشیپ   ARMARM  رلرتنکورکیم رلرتنکورکیم یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3232

-- یدالوف   یدالوف هلول   هلول ینلیپورپ -  -  ینلیپورپ یلپ   یلپ تسب   تسب قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس قیرح   قیرح دضدض   لباک   لباک  - - یدود یدود روتکتد   روتکتد یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش ناونع : : ناونع
قیرح قیرح مالعا   مالعا رشالف   رشالف ریژآ   ریژآ رطخ - - رطخ مالعا   مالعا یتراک   یتراک میس   میس هدننک   هدننک نفلت   نفلت یزوس -  -  یزوس شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس

3333

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

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

زا 112 ھحفص 25 
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دشابیم هزور  تخادرپ 60  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم ماجنا  ینوناق  تاروسک  هیلک  هدوب و  دادرارق  داقعنا  اب  راک  ماجنا 

تسا یرورض  تسویپ  لیاف  هدهاشم 
09123996352 یگنهامه

1101096102000775 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   EFD لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
نارهت یالاک  امیت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یمومع  دربراک  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
سوت ناواک  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   AKFIT یتراجت مان   mm 50 زیاس  push fit ینلیپورپ یلپ  تسب  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

M هدنزاس عجرم  یمرگولیک  لیدنب   m 6 لوط  mm 2/77 تماخض  mm 21/3 رطق  ASTM A106 GR.B دالوف عون  لیتسا  نبرک  زرد  نودب  یدالوف  هلول  الاک :  مان 
دمآ راک  دالوف  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . AND R STEEL Co

مرگولیک 2000 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   COOPER یتراجت مان   HD1 لدم یزوس  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
سیدرپ متسیس  ایاس  هدننک  هضرع  عجرم   HUNSEC یتراجت مان   S0723 لدم رطخ  مالعا  یتراک  میس  هدننک  نفلت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  کایرآ  یتراجت  مان   AVL لدم  w 24 قیرح مالعا  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/16 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 112 ھحفص 26 
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نارهت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هزور  تخادرپ 60  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هدهاشم  امتح  تسویپ  کرادم 

دوش یم  رسک  ینوناق  تاروسک  مامت  هدوب و  داد  رارق  داقعنا  اب  راک  ماجنا 
09123996352 یگنهامه

1101096102000774 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ول سابعداتسا  مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   ANA یتراجت مان   EF-110 لدم قیرح  مالعا  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 180 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
ایندمحم یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CN-S92 لدم قیرح  مالعا  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

رف ناهج  اضردیمح  هدننک  هضرع  عجرم   HD-G95F لدم یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/17 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح یترارح روتکتد   روتکتد  - - یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا یدود   یدود روتکتد   روتکتد ناونع : : : : ناونع 3434

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

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

زا 112 ھحفص 27 
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سراف ناتسا  نوخ  لاقتنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یناشن  شتآ  هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003527000038 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بوکزلف یرگنهآ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وکفاس  یتراجت  مان   kg 6 ردنلیس یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 29 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  سراف  ناتسا  نوخ  لاقتنا  یزکرم  رابنا  لیوحت  لحم  .دوش  تقد  تسویپ  تسیل  هب  افطل  تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروصب  الاک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193734881 یتسپ :  دک  سراف ،  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  یماوق ،  بایسآ  تشدرصق ،  نابایخ  زاریش ،  سراف ،  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36283991-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264006-071 :: 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

نارهت هبعش 5  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت یعامتجا 5 نیمات  نامتخاس  قیرح  عافطا  متسیس  یزادنا  هارو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091440000015 زاین :  هرامش 

نارهت جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1771616753 یتسپ :  دک  کالپ 327 ،  ربخم    هاگتسیا  زا  دعب  نارواخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33685611-021  ، 33685601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33033025-021 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 3535

نارهت نارهت 55 یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح عافطا   عافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3636

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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نیزراک ریق و  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5896042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاع و تیفیک  اب   HPL سکور اب  یموینیمولآ 60×60  بذاک  فک  یعامتجا - : نیمات  ع )  ) یلع ماما  هاگنامرد  یاه  قاتا  یدنب  قیاع  تهج  مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و رطق 2 -   30cm فک ینیس  سنمیز -  ضرع 50  یموینیمولآ  ردل  کر -  یساش  ناتسا  - نامرد  تیریدم  تاعالطا  یروانف  دحاو  تاسیسات و  دحاو  دات  دروم 

دشاب  یم  تسویپ  رد  لماک  تایئزج  اب  تامدخ  الاک و  تساوخرد  تسیل  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101093416000012 زاین :  هرامش 
نیزراک ریق و  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرمرتم  85 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نیزراکوریق سراف ،  لیوحت :  لحم 

ددرگ  تسویپ  هناماس  رد  الاک  تامدخ و  ءزج  تمیق  حرش  لماک ، تایئزج  اب  روتکاف  شیپ  امتح  تسادنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7476118139 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  یبونج -  ناوضر  نابایخ  ع - )  ) یلع ماما  راولب  ریق -  نیزراکوریق ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5452178-071  ، 54527249-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54524970-071 :: 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

هاگنامرد هاگنامرد یاه   یاه قاتا   قاتا یدنب   یدنب قیاع   قیاع تهج   تهج مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52456780 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/20هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا دحاو  مور  روزیلانآ  کقاتازاگ  مالعا  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
7 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا دحاو   دحاو مور   مور روزیلانآ   روزیلانآ کقاتازاگ   کقاتازاگ مالعا   مالعا متسیس   متسیس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکف 26205036 تسیمازلا /  تسویپ  روتکاف  شیپ  لاسرا  هدش /  تسویپ  تاصخشم  قبط  لاکیتپا /...  دود  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000529 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
ورتپ هدننک  هضرع  عجرم   JOEL ISAACSON هدنزاس عجرم  کرامناد  هدنزاس  روشک   INVISIBLE یتراجت مان   CR2 لدم قیرح  افطا  دود  روسنس  الاک :  مان 

بونج زاتشیپ  نیسکا 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباج لاسرا و  هنیزه  دیامن / مالعا  هعومجم  کی  بلاق  رد  ار  تمیق  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 75358223 تسیمازلا /  دات  تهج  هنومن  لاسرا  دشاب /  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ییاج 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاکیتپا لاکیتپا دود   دود روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 3939

قیرح قیرح مالعا   مالعا یدود   یدود روتکتد   روتکتد یناشن   - - یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشابیم هزور  تخادرپ 60  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یرورض  تسویپ  لیاف  هدهاشم  روتکاف  شیپ  رودص  یارب 

09123996352 یگنهامه
1101096102000787 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   EFD لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نایناریا نازاس  راکشآ  هدننک  هضرع  عجرم   TESLA یتراجت مان   SD407 لدم قیرح  مالعا  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 125 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نایناریا نازاس  راکشآ  هدننک  هضرع  عجرم   TESLA یتراجت مان   HD417 لدم قیرح  مالعا  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

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

1401/08/17 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

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  3232   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن تقد  افطل   ( دشابیم تسویپ  هب  یتساوخرد  یاهالاک  لماک  تاصخشم  ) هیدهم لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000130 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یعجشا نژیب  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن دامن تقد   تقد افطل   افطل  ( ( دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد یاهالاک   یاهالاک لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم )) هیدهم هیدهم لباک   لباک ناونع : : ناونع 4141

تسویپ تسویپ   data sheetdata sheet قباطم   قباطم   CPUCPU  یکدی یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ  data sheet قباطم  CPU یکدی تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000679 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت نایامزآ  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   WECON یتراجت مان   in 10/2 زیاس  LEVL-102A لدم  HMI یسمل رگشیامن  لنپ  الاک :  مان 

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

یار ورین  نیبم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CIMON یتراجت مان   CM2-BP32ADRA-R لدم  I/O اب  PLC یتعنص نویساموتا   CPU لوژام الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KEBO یتراجت مان   SDR-2KVA لدم  W 220 ناوت  AC هیذغت عبنم  الاک :  مان 

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

تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BK835A لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یروانف هدننک  هضرع  عجرم  اسآ  یار  نامیلس  نیون  یاه  یروانف  هدنزاس  عجرم   Aban 400 لدم  RTU GSM and GPRS لکتورپ لدبم  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

اسآ یار  نامیلس  نیون  یاه 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یئولنیسح شرآ  هدننک  هضرع  عجرم   PT-100 لدم یلاتیجید  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

اکرآ یناگرزاب  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MAGNETROL یتراجت مان  یتعنص  رتیمسنارت   LVDT یطابترا لوژام  الاک :  مان 
تعنص ناینب 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

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

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقتسم ریغ  هیال  هس  رد  ناهوژپ  متسیس  رارقتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060023000152 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دون 30 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روشک یکشزپ  مولع  یاه  هاگشناد  اب  یراکمه  هقباس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

M810K CPU:j1900 RAM:DDR3 4GB Storagr:120 GB لدم اوامیس  یتناراگ  اب  اوآمیس  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000765 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   ULTIMA لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لقتسم لقتسم ریغ   ریغ هیال   هیال هسهس   ردرد   ناهوژپ   ناهوژپ متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا ناونع : : ناونع 4343

M810K CPU:j1900  RAM:DDR3 M810K CPU:j1900  RAM:DDR3 4GB Storagr:12 0  GB4GB Storagr:12 0  GB لدم   لدم اوامیس   اوامیس یتناراگ   یتناراگ اباب   اوآمیس   اوآمیس تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دون دادعت 13  هب  داتس  نامتخاس  نیمزریز  یاهقاتا 32 و 34  رد  یلحم  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000324 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39902035 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنمجرا یاقآ 

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

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco 2960 چیئوس رد  هدافتسا  تهج   Cisco SFP200 لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000073 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ریوک داپ  یک  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   GLC - SFP Module لدم یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم اب  روتکاف  شبپ  تسویپ  مازلا.تسا  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ناتسلگ .) ناتسا  بعش  تیریدم  نامتخاس  ) لحم رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ینیهاش 09113770233  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج.نامزاس  ینف  سانشراک  دات  دروم.هطوبرم  یتناراگ  هعطق و  لماک 

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

31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دون دون دادعت  1313   دادعت هبهب   داتس   داتس نامتخاس   نامتخاس نیمزریز   نیمزریز وو  3434     3232 یاهقاتا   یاهقاتا ردرد   یلحم   یلحم هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4545

Cisco 2960Cisco 2960 چیئوس   چیئوس ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج   Cisco SFP200Cisco SFP200 لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدنیامن طسوت  درکلمع  تحص  تست و  زا  سپ  لیوحت  رظان (  دات  رظن و  قباطم   CMC III 7030.000 Processing Unit تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تخاسریز ینف 

1101001022001453 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-H10GB-CUM3M لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنوگ ره  تهج  * تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا.تسیمازلا  تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح  سامت  این  نیگرگ  یاقآ  اب 88115345  لاوس 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگدنیامن ناگدنیامن طسوت   طسوت درکلمع   درکلمع تحص   تحص وو   تست   تست زازا   سپسپ   لیوحت   لیوحت رظان (  (  رظان دات   دات وو   رظن   رظن قباطم   قباطم   CMC I I I  7030 .000  Process ing UnitCMC I I I  7030 .000  Process ing Unit ناونع : : ناونع
 ( ( تخاسریز تخاسریز ینف   ینف

4747

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

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

زا 112 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6ggdrqb3dvqsz?user=37505&ntc=5895358
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5895358?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا  cat6 دنارگل هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000117 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( ندوب یلصا  تنامض  اب ( یلصا  تولف  تست  اب  تک 6  هکبش  لباک  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هقلح  6 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوشیمن هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  یرازگراب و  روتکاف  شیپ  یراکزور -  هیوست 22 جلخرصان -  یگنهامه 9121543924   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپساب

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصا یلصا   cat6cat6 دنارگل   دنارگل هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 112 ھحفص 38 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m6v8g5xdlq6cq?user=37505&ntc=5895435
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5895435?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 08 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5895469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  MODEM LTE WIRELESS 4G & LAN PORT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001040 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نابات تعنص  نیترآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLMATE یتراجت مان   Wifi لدم هنایار  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  MODEM LTE WIRELESS 4G & LAN PORT :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 4949
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه  هب   kvm Royal 2 port manual model 2uk ددع یتساوخرد 31 یالاک  ! هباشمدکناریا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
VGA لباک صوصخم KVMو  یب  سا  وی  لباک 

1101004813000252 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

روشک  D-LINK یتراجت مان   DKVM-210H-DS .2-PORT KVM SWITCH WITH HDMI AND USBPORTS لدم تروپ  ود   KVM چیئوس الاک :  مان 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس 

ددع 31 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  ربتعم  یتناراگ  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یراک  هام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا یج  یو  لباک  ددع   31+ یب سا  وی  لباک  ددع   31+ ما یو  یک  ددع   31

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

66960261-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

صوصخم صوصخم یبیب   ساسا   ویوی   لباک   لباک هارمه   هارمه هبهب     kvm Royal 2  port manual model 2ukkvm Royal 2  port manual model 2uk ددع   ددع 3131 یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک !! هباشمدکناریا هباشمدکناریا ناونع : : ناونع
VGAVGA  لباک لباک وو   KVMKVM

5050

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

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

زا 112 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pwmdea5g4mm3f?user=37505&ntc=5895480
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5895480?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا زاگ  لاقتنا  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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات سناکرف 7/5  دناب  رد  نتنآ  ات  یئویدار  تازیهجت  زا  ویوورکیام  لانگیس  لاقتنا  تهج  یوضیب  ربجوم  یرتم  هرقرق 200  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2db زا رتمک  یتشگرب  تفا  اب  زتره  اگیگ   8/5

1101092036000074 زاین :  هرامش 
ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دابآ  دیشر  یرقاب  نیسح  هدنزاس  عجرم  ولراکوم  یتراجت  مان   g 500 ینریاتسا یلپ  فرظ  نیتکپ  هیاپ  رب  جوم  گنرود  راد  مرف  هلژ  الاک :  مان 
دابآ دیشر  یرقاب  نیسح 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب و یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دشاب و  یم  تساوخرد  یاضاقت  حرش  اب  هدنشورف  داهنشیپ  قباطت  ینف  دیئات  رایعم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یر )  رهش  رابنا  زاگ (  لاقتنا  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم 

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314109-021  ، 81314023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81314128-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتات   7/57/5 سناکرف   سناکرف دناب   دناب ردرد   نتنآ   نتنآ اتات   یئویدار   یئویدار تازیهجت   تازیهجت زازا   ویوورکیام   ویوورکیام لانگیس   لانگیس لاقتنا   لاقتنا تهج   تهج یوضیب   یوضیب ربجوم   ربجوم یرتم   یرتم   200200 هرقرق   هرقرق کیکی   ناونع : : ناونع
22 dbdb  زازا رتمک   رتمک یتشگرب   یتشگرب تفا   تفا اباب   زتره   زتره اگیگ   اگیگ   8/58/5
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههامود تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  رورس   P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000375 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
نایسراپ یا  یت  دز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZTE یتراجت مان   FSAP 9800 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تخادرپ هیلخت  لمح و  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هاگشهوژپ ) هژورپ  یکشزپنادند ، هدکشناد  بنج  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب رورس   رورس   PP ناونع : : ناونع 5252
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا یمازلا  لحم  زا  دیدزاب   ) دون دادعت 13  هب  داتس  نامتخاس  نیمزریز  یاهقاتا 32 و 34  رد  یلحم  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000333 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39902035 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنمجرا یاقآ 

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

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Aten CS 1732B لدم گنوآ   -- یزیا یتناراگ  اب  چوس  ما  یو  یک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000767 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CS-1774 لدم  USB2 تروپ راهچ   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا یمازلا   یمازلا لحم   لحم زازا   دیدزاب   دیدزاب  ) ) دون دون دادعت  1313   دادعت هبهب   داتس   داتس نامتخاس   نامتخاس نیمزریز   نیمزریز وو  3434     3232 یاهقاتا   یاهقاتا ردرد   یلحم   یلحم هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5353

Aten CS 1732BAten CS 1732B لدم   لدم گنوآ   گنوآ  --  -- یزیا یزیا یتناراگ   یتناراگ اباب   چوس   چوس ماما   یویو   یکیک   ناونع : : ناونع 5454
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یقرش ناجیابرذآ  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CAT6 UTP/LSZH هکیش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003147000084 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 50 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارک هلمج  زا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  روکذم  تاحیضوت  قباطم  تساوخرد  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دنهاوخ  هداد  لوحت  لک  هرادا  لحم  رد  ددرگ  ظاحل  تمیق  رد  هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح 

5134913111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یتایلامروما  لک  هرادا  ءادهش -  نادیم  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35294291-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35239027-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CAT6 UTP/LSZHCAT6 UTP/LSZH  هکیش هکیش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5555
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ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدمحم  یاقا   09186504363 یتسویپ .  یاه  لیاف  ربارب  هکبش  تازیهجت  سلریاو و  نتنا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تخادرپ  لباق  یراک  هام  یلا 3  تازیهجت 2  هنیزه 

1101093066000016 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   MiKrotik Metal 5 لدم  Wireless اتید مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحم  یاقا   09186504363 یگنهامه تهج   . یتسویپ یاه  لیاف  ربارب  هکبش  تازیهجت  سلریاو و  نتنا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ، دشاب یم  یراک  زور  تدم 3  هب  هدنرب  مالعا  خیرات  زا  تازیهجت  لیوحت 

دشاب یم  تخادرپ  لباق  هام  یلا 3  تدم 2  هب  تازیهجت  هنیزه 

6618933684 یتسپ :  دک  هس ،  هقطنم  یرادرهش  میدق  نامتخاس   - دابآ کرابم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33566358-087  ، 3356358-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3356358-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   سلریاو   سلریاو نتنا   نتنا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656
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گرزب نارهت  قرش  یعامتجا  نیمات  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 07 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  الماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یرابجا  یمازلا و  همان  یفرعم  هئارا  اب  دیدزاب 

دامن لصاح  سامت  یناغف  سدنهم  مناخ  هرامش 88745104  اب  دیدزاب  یگنهامه  تهج 
1101090399000022 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گرزب نارهت  یعامتجا  نیمات  هبعش 27  یرارطظا  قرب  یا و  هنایار  هکبش  یزاس  هنیهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قباطم  الماک 

تسا یرابجا  یمازلا و  همان  یفرعم  هئارا  اب  دیدزاب 
دامن لصاح  سامت  یناغف  سدنهم  مناخ  هرامش 88745104  اب  دیدزاب  یگنهامه  تهج 

1914873341 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  ردص  لپو  یتعیرش  نابایخ  عطاقت  هیهلا  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22005413-021  ، 22639962-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22005149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارطضا یرارطضا قرب   قرب وو   یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 5757
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5895983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لصا  وکسیس  چوس  کولف -  تست   Nexans/Unicom کرام  UTP Cat6 لباک تازیهجت - : لماش  هاگنامرد  هکبش  هژورپ  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و بوناد 5×105 م م -  زربلا /  تناس  تکارت 10  ربتعم -  هلاسکی  یتناراگ 

راک ماجنا  زا  سپ  ههام  ود  تخادرپ  / دادرارق تروص  هب  راک  / تسویپ راک  حرش  قبطرهشهام  یتشهب  دیهش  هاگنامرد  هکبش  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101095112000585 زاین :  هرامش 

رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رهشهام ردنب  ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

راک ماجنا  زا  سپ  ههام  ود  تخادرپ  / دادرارق تروص  هب  راک  / تسویپ راک  حرش  قبطرهشهام  یتشهب  دیهش  هاگنامرد  هکبش  هژورپ  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتسگداد 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 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد ار  تسویپ  تسیل  حرش  هب  تاصخشم  اب  هطوبرم  تاقلعتم  هارمه  هب  هکبش  چیئوس  هاگتسود  هب  زاین  یرتسگداد  ترازو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000008000042 زاین :  هرامش 

یرتسگداد ترازو  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک ایسآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP SANSWITCH لدم رتویپماک  هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت   09125793171  : نفلت هرامش  هب  یناوریا  سدنهم  یاقآ  بانج  اب  دیناوت  یم  رتشیب  ینف  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415855139 یتسپ :  دک  نابهر ،  هچوک  شبن  تشترز  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88383201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383205-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت لماش   لماش هاگنامرد   هاگنامرد هکبش   هکبش هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5858

دراد دراد ارار   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   تاصخشم   تاصخشم اباب   هطوبرم   هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسود   هاگتسود هبهب   زاین   زاین یرتسگداد   یرتسگداد ترازو   ترازو ناونع : : ناونع 5959
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زربلا ناتسا  رد  کناب  بعش  تیریدم  یزرواشک  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزومآ بصن و  لانیجروا  سنسیال  اب  هارمه   sophos XGS 136 رازفا تخس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004733000035 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم   SOPHOS یتراجت مان   XGS لدم یناریا  رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هاگتسد الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتکرش یارب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ %9 دشابیم - هدننک  نیمات  هدهع  رب  زربلا  ناتسا  تیریدم  لحم  ات  لمح  هنیزه   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا 

3133994444 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  گنیکراپ  یوربور  یناقلاط  هار  راهچ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32756837-026  ، 32756825-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32756826-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس اباب   لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 6060
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ناتسزوخ ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکوس - رتم هکبش 200 لباک  - ددع 4 مادکره ( لتکیپ - کیتورکیم ویدار  - لبیسد 38 شید :) لماش تسویپ  تسیل  قبط  ملق  8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع 3 رتسرا - ددع 16 1.2 روتکناک - رتم 120 1.2 سکایله لباک  - ددع 30

1101005478000053 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه هنیزه  هیلک  دوب و  دهاوخ  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  .ددرگ و  لاسرا  امتح  رهم و  لیمکت و  تسویپ  یاهب  مالعتسا  مرف  روتکاف و  شیپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یئاسوم 09166258223 یاقآ  یگنهامه  تهج  سامت.ددرگ  دیق  روتکاف  شیپ  رد 

.دشاب یم  تیولوا  رد  ناتسزوخ  ناتسا  یموب  هدننک  نیمات  - 2

6155966569 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یقرش  سراپنایک خ 13  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3925561-0613  ، 33925582-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33925584-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- ددع ددع 3030 تکوس   تکوس -- رتم رتم 200200 هکبش   هکبش لباک   لباک -- ددع ددع 44 مادکره مادکره (( لتکیپ لتکیپ -- کیتورکیم کیتورکیم ویدار   ویدار -- لبیسد لبیسد 3838 شید شید :):) لماش لماش تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ملق   ملق 88 ناونع : : ناونع
(( ددع ددع 33 رتسرا رتسرا -- ددع ددع 1616   1 .21 .2 روتکناک روتکناک -- رتم رتم 120120   1 .21 .2 سکایله سکایله لباک   لباک

6161
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو تنیوپ  سسکا  یاه  هاگتسد  یطابترا  هکبش  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000498 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

راک ماجنا  1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرداق 07132142508 مناخ  ینف  لوئسم  تسودنامهم 071321428972 – یاقآ  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپدمحم 07132142684 یاقآ  تاکرادت  سانشراک 

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

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5896239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003689 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 : 
1401/08/30 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

سلریاو سلریاو تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 6262

تنرتنیا تنرتنیا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6363
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PDH-16E1 هاگتسدکی هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000019 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا رایس  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   SDH-PDH لدم لاقتنا  هکبش  هدننک  نامزمه  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 03431268910 اب  دیتشاد  رتشیب  ییامنهار  هب  زاین  هکیتروص  رد  تاصخشملماک  قیقد و  هعلاطم  زا  سپ  تسا  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یقلاخ  یاقآ 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسورب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001683 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زبس تعنص  میلقا  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   OLYMPUS یتراجت مان   R060-046-045SW115-50 لدم پوکسورب  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم یاه  همان  یهاوگ  ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PDH- 16E1PDH- 16E1 هاگتسدکی   هاگتسدکی هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6464

پوکسورب پوکسورب ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5896555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EXFO LIGHTSOURCE یرونربیف تست  هاگتسد  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

EXFO LIGHTSOURCEEXFO LIGHTSOURCE  یرونربیف یرونربیف تست   تست هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید  هکبش  تازیهجت  هاگتسد و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  حرش  هب 

1101003131000092 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

امرس ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   ARCTIC یتراجت مان   TS42-AR27 لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ریاک رتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   PDU لدم هکبش  دربراک  دنمشوه  قرب  هدننک  عیزوت  دحاو  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

ماهر رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C2960-24TT-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هزاس ماتیپس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  هزاس  ماتیپس  هدنزاس  عجرم   S-PE24240-FDG-U لدم تروپ   POE 24 هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ایوپ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب  یم  هباشم  اهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  طقف  دیاب  یلیوحت  یتساوخرد و  مالقا  مامت 

دنشاب طرش  دیق  یب  ربتعم و  همان  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 
02166712093  : سامت هرامش 

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

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساساربرامش  روحم  لماک  نیبوبدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000132 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   V 500 ژاتلو  TSENSOR5-680337011 لدم رامش  روحم  متسیس  دربراک  هدنریگ  هدنتسرف و  نیبوب  الاک :  مان 

تفج 40 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامش رامش روحم   روحم لماک   لماک نیبوبدیرخ   نیبوبدیرخ ناونع : : ناونع 6868

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

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  ریگ  هقعاص  نتنآ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002235 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

71095056-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یئارجا و5895315 یاهدحاو  یداتس و  ۀزوح  یطابترا  طوطخ  ینابیتشپ  تامدخ  یزادنا و  هار  ، بصن
نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یرامقا 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زور5895476 هب  شیاپ ، یزاس ، نما  یزاس ، هنیهب  ینف ، هرواشم  ینابیتشپ و  یدنبرکیپ ، دادرارق 
هداد زکرم  اهنامتخاس و  هکبش  تخاسریز  لماک  هعسوت  یزاس و  دنتسم  یناسر ،

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5896592UTM هحفص 9)تازیهجت یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ریگ ریگ هقعاص   هقعاص وو   نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

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

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

5895297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیافرد  هدننک  نیماتروتکاف  شیپ  تسویپ  لیافرد  تیور  لباق  یفرص  مزاولاب  هارمه  لسکیپاگم  هتسبرادم 4 نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090781000029 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  جنپ  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه  دوش  لیوحت  (3 یدهم - یدهم نابایخ  یدیس  ) دهشم جنپ  هرامش  تشادهبزکرمرابنا  برد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش جرد  تسویپ  لیافرد  هدننک  نیماتروتکافدشاب  هزور  سانشراک 45 هداتو  لیوحتزا  سپ  هیوست  33800181 دحاو لوسماب  سامت 

9163765416 یتسپ :  دک  یدهم 3 ،  یدیس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33800181-051  ، 33800163-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33800170-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک ناتسا  رد  نزکمشچ  غارچو  ییانشور  متسیس  یقرب  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001111000130 زاین :  هرامش 

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

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38249919-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیافرد   لیافرد هدننک   هدننک نیماتروتکاف   نیماتروتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ لیافرد   لیافرد تیور   تیور لباق   لباق یفرص   یفرص مزاولاب   مزاولاب هارمه   هارمه لسکیپاگم   لسکیپاگم هتسبرادم  44 هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7070

هاشنامرک هاشنامرک ناتسا   ناتسا ردرد   نزکمشچ   نزکمشچ غارچو   غارچو ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یقرب   یقرب مزاول   مزاول 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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ناغماد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  رامش  ددرت  جن و  تعر سـ نیبرود سـ هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092194000069 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ناغماد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هداج نارجات  هدننک  هضرع  عجرم  مشیربا  هداج  نارجات  هدنزاس  عجرم  اکیفارت  یتراجت  مان   TRAF10001 لدم جنس  تعرس  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 

مشیربا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671694977 یتسپ :  دک  ناغماد ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35256115-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256115-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  در  مالعتسا  طیارش  حرش  اب  قباطم  هفیدر  هس  راد  سنف  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002172 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

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

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  یتسویپ ) کرادم   ) هدش تسویپ  مالعتسا  طیارش  ندومن  ظاحل  هجوت :   :: 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

31365156-034  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامش رامش ددرت   ددرت وو   جنجن   سســ تعر   تعر سســ نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 7272

هفیدر هفیدر هسهس   راد   راد سنف   سنف دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادور 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 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن تازیهجت و  اب  ناوخ  کالپ  یتراظن و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093618000028 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  زرابهد ) ) نادور یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ شزادرپ  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ALFA110 لدم یتراظن  یناوخ و  کالپ  کیفارت  تعرس و  لرتنک   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نادور رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  هب  تامدخ  یلک  حرش 

7991683655 یتسپ :  دک  نادور ،  یرادرهش  - یزرواشک داهج  یور  هبور  ادهشراولب  - نادور ناتسرهش  - ناگرمره نادور ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42883014-076  ، 42883005-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42288452-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قراین یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قراین یاتسور  رباعم  یراذگ  لودج  تهج  لودج 30*50  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093323000004 زاین :  هرامش 

نیمن ناتسرهش  جیکلیو  شخب  قراین  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
زورما هدینت  شیپ  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   30x50 cm داعبا ینابایخ  لودج  الاک :  مان 

ددع  800 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 
نیمن لیبدرا ،  لیوحت :  لحم 

قراین یاتسور  رباعم  یراذگ  لودج  تهج  لودج 30*50  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5633157666 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  نیمن  ناتسرهش  جیکلیو  شخب  قراین  یرایهد  نیمن ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32382535-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32383000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن وو   تازیهجت   تازیهجت اباب   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7474

رباعم رباعم یراذگ   یراذگ لودج   لودج تهج   تهج   5050 ** 3030 لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

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

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

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

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

5895935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییانشور تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000553 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یلزنا دازا  هقطنم  کیرتکلا  انسیو  هدننک  هضرع  عجرم  انسیو  یتراجت  مان   VS6 لدم  A 16 نایرج تدش   C زافکت یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 

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

رون ایک  هدننک  هضرع  عجرم  ابید  نازاس  رون  ایک  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  نیرتآ  لدم   W 54 ناوت  60x60 cm زیاس راکور  تیال  کب   LED غارچ الاک :  مان 
ابید نازاس 

هلعش 8 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رون یایند  یئانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ژاتیمرآ  لدم   m 12 لوط یندچ  رواک  اب  یموینیمولآ  یدالوف و  سنج  ینابایخ  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 
ناسارخ سوت  رون  یایند  یئانشور  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناسارخ  سوت 

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

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

دشابیم تسویپ  یلیمکت  کرادم   / دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  دروم  یناریا  یالاک  طقف   - تسیمازلا ینف  داهنشیپ  هئارا 

روپدمحم  07431921826: سامت

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222089-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7676

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   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلاطم تیاعر  ابو  یتسویپ  مالعتسا  گربرد  هدش  جرد  فیدر  ساسا  رب  یراق  لپ  رذگ  رباع  حالصا  تهج  یزیمآ  گنرو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.نآ تاحیضوت  رد  هدش  جرد 

1101094735000012 زاین :  هرامش 
زیربت تشه  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  3000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هدش  جرد  بلاطم  تیاعر  ابو  یتسویپ  مالعتسا  گربرد  هدش  جرد  فیدر  ساسا  رب  یراق  لپ  رذگ  رباع  حالصا  تهج  یزیمآ  گنرو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.نآ تاحیضوت 

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

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

لپلپ رذگ   رذگ رباع   رباع حالصا   حالصا تهج   تهج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7777

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 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5895404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003525 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کحم تعنص  شارت  هدننک  هضرع  عجرم   H339 لدم کیلوردیه  نکزابرد  کج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5895800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوشک کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000822 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  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 1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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  تروصب 

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

32912716-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

H339H339  لدم لدم کیلوردیه   کیلوردیه نکزابرد   نکزابرد کجکج   ناونع : : ناونع 7878

ییوشک ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 7979

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

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

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

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

5895804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  تسویپ   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  مق  ناتسا  یاهنادنز  برد  2 ندومن یقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا 

1101003134000298 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یوایح الیل  هدننک  هضرع  عجرم   SF92 لدم  W 220 V 80 یلیر برد  روتوم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلالب 09121521603 سدنهم   - یراک زور  باسح 40  هیوست   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713649161 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یناساول ، دیهش  نابیایخ  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37713752-025  ، 37750935-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37727300-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمازلا یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ  - - دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط مقمق   ناتسا   ناتسا یاهنادنز   یاهنادنز برد   برد 22 ندومن ندومن یقرب   یقرب ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم  

8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هزور  تخادرپ 60  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یرورض  تسویپ  لیاف  هدهاشم  روتکاف  شیپ  رودص  یارب 

1101096102000786 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

قرش یارس  نیدار  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   4000x4500 mm داعبا  MASTER لدم دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 80  دیاس  روتوم  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/08/17 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

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

دشابیم دشابیم یرورض   یرورض تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هدهاشم   هدهاشم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ رودص   رودص یارب   یارب دشابیم   دشابیم هزور   هزور   6060 تخادرپ   تخادرپ ناونع : : ناونع 8181

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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ایلع ون  هعلق  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 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ایلع  ون  هعلق  یرادرهش  تهج  یا  هرکرک  برد  تس  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096581000008 زاین :  هرامش 
ایلع ون  هعلق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

باداش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   K600 یقرب هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

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

.الاک تفایرد  زا  سپ  تخادرپ.ون  هعلق  یرادرهش  لیوحت  لحم.دشابیم  تسویپ  لیاف  کالم  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9598168575 یتسپ :  دک  زرخاب ،  یرادرهش  ایلعون  هعلق  رهش  - زرخاب ناتسرهش  زرخاب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54863666-051  ، 54863900-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54863900-051 :: 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

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب یرفاسم  هنایاپ  تیزنارت  نلاس  رفاسم  الاک و  یسرزاب  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000086 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هرکرک   هرکرک برد   برد تستس   ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

یرفاسم یرفاسم هنایاپ   هنایاپ تیزنارت   تیزنارت نلاس   نلاس رفاسم   رفاسم وو   الاک   الاک یسرزاب   یسرزاب تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

روسناسآ روسناسآ مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یضاقتم دحاو  ینف  سانشراک  ینارفغ  یاقآ  نفلت  تسویپ  یاهب  مالعتسا  مرف  ینف  تاصخشم  قبط  روسناسآ  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09133681797

1101091138000230 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 10 نایرج تدش   V 230 ژاتلو دنارگل  تیلاکاب  زربلا  حرط  یبیلص  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
میس دالوپ  هدننک  هضرع  عجرم  میس  دالوپ  هدنزاس  عجرم   DIN3064-10 ینف هرامش  یمرگولیک   mm 10 رطق یفنک  زغم  اب  هزیناولاگریغ  دالوف  لسکب  میس  الاک :  مان 

مرگولیک 525 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

ناریا کینورتکلا  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ورکیم  یتراجت  مان   MPS-10A لدم  10A لسوتف هلر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
یشخب سابع  هدننک  هضرع  عجرم   MPR-NKR لدم وزوسیا  تنویماک  ولج  نیباک  هعطق  ینیس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

قیدص سابع  هدننک  هضرع  عجرم   SU1802 لدم پملک  هعطق  یپرک  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  یتراجت  مان   PC220-7 لیب نیباک  لوسنک  هبعج  هعطق  چیئوس  الاک :  مان 

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

ربناسآ ابس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   KONE یتراجت مان   mini لدم روسناسآ  ناتروا  یلپ  رفاب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هزاس الاک  دنرفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   MICELECT هدنزاس عجرم  روسناسآ  یلاتیجید  دولروا  دربراک   LCK4000 روسنس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

کیپورتکلا هدننک  هضرع  عجرم   JACK LOCK یتراجت مان   5x5 cm زیاس کیتاموتا  نکزاب  برد  کج  یوزاب  هعطق  لفق  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ینیسح اضردمحمدیس  هدننک  هضرع  عجرم   YOKOHAMA یتراجت مان   KOHA لدم یزلف  نادنغور  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

36277074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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 یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط  یتسد (  برد  مزیناکم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000249 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN580698 لدم راکدوخ  هرجنپ  برد و  دیلک  لماک  مزیناکم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( زرواشک یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09153751153 /  09366107762  : سامت هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رامش5895474 ددرت  جن و  تعر سـ نیبرود سـ هحفص 55)هناماس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هفیدر5895630 هس  راد  سنف  هحفص 55)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

راکدوخ راکدوخ هرجنپ   هرجنپ وو   برد   برد دیلک   دیلک لماک   لماک مزیناکم   مزیناکم ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5895257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 90  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005540000035 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   UNIVIEW هدنزاس عجرم   EXSOM یتراجت مان   EIPC-D354 هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 90 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نآ تمیق  داهنشیپ  هب  مالعتسا  هگرب  یرازگراب  مدع  تروص  رد  .دنیامن  یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تکرش 

6133963119 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  لک  هرادا  طارقس  هیناما خ  زاوها  ناتسزوخ  ناریا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360050-061  ، 33367000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336896-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درمال یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قبط   ) یریوصت تراظن  متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  تامدخ و  الاک ، بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001591000016 زاین :  هرامش 

درمال یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 X7460 4P 16G AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  درمال  یادهش  هاگدورف  لحمرد  الاک  لیوحتو  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52720094-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52722595-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   9090 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

(( یتسویپ یتسویپ یاهلیاف   یاهلیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   تامدخ   تامدخ الاک ، ، الاک بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ ظاحل  قیقد  روتکاف  شیپ  - ددرگ یرازگراب  لک  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا   NVR کسید - دراه  هتسبرادم - نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005630000169 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلکوت 09912703745 سدنهم  یاقا  اب  ینف  لاوس  ددرگ - یرازگراب  قوف  تکرش  کرادم  اب  لیمکت و  مالعتسا  هخسن  هس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617891187 یتسپ :  دک  .ریناوت ،  نابایخ  وجاوخ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32520003-034  ، 32520501-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520729-034 :: 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

هتفرشیپ یژولونکت  یتعنص و  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هارمهب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004946000037 زاین :  هرامش 

هتفرشیپ یژولونکت  یتعنص و  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 23 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

و ناهام ) ) یلیمکت تالیصحت  هاگشناد  نامرک  یزادنا  هار  بصن و  لحم  .تسا  یمازلا  نآ  تاحیضوت  تسویپ و  تسیل  قبط  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  لیوحت  هلحرم  ات  اه  هنیزه  یمامت 

7631818356 یتسپ :  دک  یولع ،  غاب  تفه  نابوتا  یاهتنا  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33776611-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33776617-034 :: 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

ددرگ ددرگ ظاحل   ظاحل قیقد   قیقد روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- ددرگ ددرگ یرازگراب   یرازگراب لکلک   تمیق   تمیق تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   NVRNVR کسید - - کسید دراه   دراه هتسبرادم - - هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8888

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمهب   هارمهب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک شزوما  شجنس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  یارب  تنیالک  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003062000083 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نارگلیلحت شورس  هدننک  هضرع  عجرم   PGTECH یتراجت مان   lavan 160 لدم هکبش  لانرتسکا  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه دشاب  یم  یمازلا  یمسر  روتکاف  هئارا  تسویپ  تاصخشم  اب  گنیروتینام  قاتا  هتسب  رادم  نیبرود  یارب  تنیالک  ددع  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا   02636182258

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36182258-026  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: 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

نارهت ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  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 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یارب   یارب تنیالک   تنیالک ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   88 تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ لیاف  حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  تساوخرد 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001602000009 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یلاف نیما  هدننک  هضرع  عجرم   AHD-TVI 2MP لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ABLC240E-IVM لدم  HD-Analog -AHD یراوید یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رازفا

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ADC2-IF لدم  HD-Analog -AHD یراوید یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ADC240E-IVM لدم  HD-Analog -AHD یراوید یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رازفا
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

یدرمناوج زورهب  هدننک  هضرع  عجرم   S.VISION یتراجت مان   bullet لدم  AHD یفقس هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
دمحم هدننک  هضرع  عجرم  یدنوامد  یقت  یلع  دمحم  هدنزاس  عجرم  دراگیداب  یتراجت  مان   BPR-AH5-IR-335 لدم  AHD تلوب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدنوامد یقت  یلع 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415793141 یتسپ :  دک  ردنمس پ6 ،  مود ک  روشک خ  ترازو  یوربور  یمطاف  رتکد  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88997619-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88963503-021 :: 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

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

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

زا 112 ھحفص 70 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xuurt7dkxp9nd?user=37505&ntc=5896038
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5896038?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن هنیزه  اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000086 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم   HD-NVR یتراجت مان   8032HD لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIS-M2473-WSML لدم  IP ناوخ کالپ  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   VZ-SIP55Z8PM-L لدم زیاروتوم  زنل  هرهچ و  صیخشت  تیلباق  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 8  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   VIZ.ITR.ON
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

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

تسویپ یاه  لیاف  قباطم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحمرای 09159285073 سدنهم  سانشراک : 

9571775791 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  یتشهب –  دیهش  نابایخ  ماج –  تبرت  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52547291-051  ، 52544228-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: 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

بصن بصن هنیزه   هنیزه اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9292
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NVR+ تیاسلیام نیبرود  هاگتسد   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000369 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5362-FPC لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک / ددرگ لیمکت  تسویپ  لیاف  امازلا  / یلصا یتناراگ  اب   new لانیجروا و اهالاک  هیلک  / دنس تبث  یفیک و  لرتنک  دیئات  زا  سپ  هام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133865853 یدالوف سدنهم  تاماهبا 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36693409-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NVRNVR ++ تیاسلیام تیاسلیام نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   88 ناونع : : ناونع 9393
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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 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصب یلام  ینف و  یاهداهنشیپ.دشاب  یم  تسویپ  حرش  کالم  هباشم و  دک  ناریا  یتعنص - یاهنامتخاس  هتسبرادم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگراب  هیهت و  تکرش  گرب  رس  ردو  هناگادج 

1101096347000427 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2400 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 29 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3137245-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: 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

تروصب تروصب یلام   یلام وو   ینف   ینف یاهداهنشیپ.دشاب   یاهداهنشیپ.دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ حرش   حرش کالم   کالم وو   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتعنص - - یتعنص یاهنامتخاس   یاهنامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.دامن .دامن یراذگراب   یراذگراب وو   هیهت   هیهت تکرش   تکرش گرب   گرب رسرس   ردو   ردو هناگادج   هناگادج

9494
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5896587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاکیتپا  20X یاراد ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  لیوحت  لحم  هباشم  دک  ناریا  ددع  یتراظن 3  نیبرود   AVONIC C M 60 IP U تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
موز

1101092036000073 زاین :  هرامش 
ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   AVONIC COMPANY هدنزاس عجرم   AVONIC یتراجت مان   CM60 لدم  FULL HD زیاوتوم یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 
نارهت توص  رذآ  هدننک 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت نفلت  موز  لاکیتپا   20X یاراد ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  لیوحت  لحم  هباشم  دک  ناریا  ددع  یتراظن 3  نیبرود   AVONIC C M 60 IP U :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ رکذ 

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314422-021  ، 81314023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81314128-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیپ5895297 تسویپ  لیافرد  تیور  لباق  یفرص  مزاولاب  هارمه  لسکیپاگم  هتسبرادم 4 نیبرود 
تسویپ لیافرد  هدننک  نیماتروتکاف 

هحفص 55) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بصن5895824 تازیهجت و  اب  ناوخ  کالپ  یتراظن و  هحفص 55)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاگنامرد5896042 یاه  قاتا  یدنب  قیاع  تهج  مالقا  هحفص 25)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود   AVONIC C M 60  IP UAVONIC C M 60  IP U ناونع : : ناونع 9595
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) 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

5895808- ددرگ یرازگراب  لک  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا   NVR کسید - دراه  هتسبرادم - نیبرود 
ددرگ ظاحل  قیقد  روتکاف  شیپ 

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن5896218 هنیزه  اب  هتسبرادم  هحفص 66)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5896228NVR+ تیاسلیام نیبرود  هاگتسد  هحفص 66)8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

5895184 - قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک   - یدود روتکتد  یناشن -  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش 
میس هدننک  نفلت  یزوس -  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  یدالوف  - هلول  ینلیپورپ -  یلپ  تسب 

قیرح مالعا  رشالف  ریژآ  رطخ - مالعا  یتراک 

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یترارح5895225 روتکتد   - یناشن شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  قیرح -  مالعا  یدود  روتکتد  هحفص 25) : قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5896457 مالعا  یدود  روتکتد  یناشن  - شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 25)یتسش  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

تسویپ5895634 لیاف  تاصخشم  ساسارب  رورس   P(32 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سلریاو5896162 تنیوپ  سسکا  یاه  هاگتسد  یطابترا  هکبش  یشک  هحفص 32)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بصن5895824 تازیهجت و  اب  ناوخ  کالپ  یتراظن و  هحفص 55)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بصن5896218 هنیزه  اب  هتسبرادم  هحفص 66)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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رامش5895474 ددرت  جن و  تعر سـ نیبرود سـ هحفص 55)هناماس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

5895184 - قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک   - یدود روتکتد  یناشن -  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش 
میس هدننک  نفلت  یزوس -  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  یدالوف  - هلول  ینلیپورپ -  یلپ  تسب 

قیرح مالعا  رشالف  ریژآ  رطخ - مالعا  یتراک 

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یترارح5895225 روتکتد   - یناشن شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  قیرح -  مالعا  یدود  روتکتد  هحفص 25) : قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نارهت5895853 یعامتجا 5 نیمات  نامتخاس  قیرح  عافطا  متسیس  یزادنا  هارو  هحفص 25)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لاکیتپا5896262 دود  هحفص 25)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5896457 مالعا  یدود  روتکتد  یناشن  - شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 25)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5895184 - قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک   - یدود روتکتد  یناشن -  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش 
میس هدننک  نفلت  یزوس -  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  یدالوف  - هلول  ینلیپورپ -  یلپ  تسب 

قیرح مالعا  رشالف  ریژآ  رطخ - مالعا  یتراک 

هحفص 25) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یترارح5895225 روتکتد   - یناشن شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  قیرح -  مالعا  یدود  روتکتد  هحفص 25) : قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5896457 مالعا  یدود  روتکتد  یناشن  - شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 25)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SONY ALPHA A 6400 KIT16-50 MM لدم یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت  زا  سپ  زور  هیوست 20 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد 

1201001036000396 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SONY ALPHA A 6400  KIT16 -50  MMSONY ALPHA A 6400  KIT16 -50  MM  لدم لدم یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5895430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  چیئوس  هاگتسد  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005540000037 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   NSW2010-24T2GC-POE-IN لدم یرون  ربیف  تروپ و  یاراد 24  هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم   poe هکبش تحت  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV
هاگتسد 15 دادعت : 

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

دشاب .  یم  یتسویپ  تاصخشم  قبط  رظندروم  چیئوس  هدش و  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تکرش  نآ  داهنشیپ  تمیق  هب  یرازگراب ،  مدع  تروص  رد  یرازگراب و  هناماس  رد  لیمکت و  ار  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  -2

6133963119 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  لک  هرادا  طارقس  هیناما خ  زاوها  ناتسزوخ  ناریا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360050-061  ، 33367000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336896-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادربملیف نیبرود  یبناج  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000075 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدیدارت دیشمج  هدننک  هضرع  عجرم   SOMITA یتراجت مان  یرادربملیف  نیبرود   FT-9902H لدم هیاپ  هس  ینولیان  هدنهد  لاصتا  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا دات  دروم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  یراذگراب  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  تازیهجت 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  یاه  هنیزه  یمامت 
دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

الاک لیوحت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ 
درمناوج یاقآ   09130590769 ینف : تالاوس  تهج  سامت  هرامش 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادربملیف یرادربملیف نیبرود   نیبرود یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5896509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل   ) ینف تاصخشم  اب  قباطم  تاسلج  نلاس  یریوصت  یتوص  لماک  متسیس  بصن  لمح و   ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003648000019 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
 ( تسویپ تسیل   ) ینف تاصخشم  اب  قباطم  تاسلج  نلاس  یریوصت  یتوص  لماک  متسیس  بصن  لمح و   ، هیهت - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ./. دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  بصن  لحم  ات  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9716643368 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدمادهش  نادیمدنجریب  یبونج  ناسارخ  ناتسا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32213000-056  ، 32210060-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224999-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاسلج تاسلج نلاس   نلاس یریوصت   یریوصت یتوص   یتوص لماک   لماک متسیس   متسیس بصن   بصن وو   لمح   لمح  ، ، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5896567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه هبعج  + یقاصلا لیاف  قباطم  ( یرومم شلف  + لیابوم هیاپ  3 ردلوه + کنابرواپ + یکدنف رزراش  + رکیپسا + داپریا  ) یتیریم کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سکاب دراه  مالقا و  یور  یزکرم  کناب  یوگول  که  + سکاب

1201004010000238 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

که  + سکاب دراه  هبعج   + یقاصلا لیاف  قباطم  یرومم  شلف   + نیبرود لیابوم و  هیاپ  ردلوه 3  + کنابرواپ + یکدنف رزراش  + رکیپسا  + داپریا لماش  یتیریم  کپ  - 
( کپ الک 200   . الاب مالقا  لماش  کپ  ره  ) سکاب دراه  مالقا و  همه  یور  یزکرم  کناب  یوگول 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

1401/08/30 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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5895257 مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 66)دیرخ 90  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5895290SONY ALPHA A 6400 KIT16-50 MM لدم یساکع  هحفص 9)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

شیپ5895297 تسویپ  لیافرد  تیور  لباق  یفرص  مزاولاب  هارمه  لسکیپاگم  هتسبرادم 4 نیبرود 
تسویپ لیافرد  هدننک  نیماتروتکاف 

هحفص 55) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتسویپ5895430 تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  چیئوس  هاگتسد  هحفص 9)دیرخ 15  نیبرود  ( نیبرود

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

رامش5895474 ددرت  جن و  تعر سـ نیبرود سـ هحفص 55)هناماس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5895808- ددرگ یرازگراب  لک  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا   NVR کسید - دراه  هتسبرادم - نیبرود 
ددرگ ظاحل  قیقد  روتکاف  شیپ 

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یرومم یرومم شلف   شلف ++ لیابوم لیابوم هیاپ   هیاپ 33 ردلوه ردلوه ++ کنابرواپ کنابرواپ ++ یکدنف یکدنف رژراش   رژراش ++ رکیپسا رکیپسا ++ داپریا داپریا  ) ) یتیریدم یتیریدم کپکپ   ناونع : : ناونع 100100

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

بصن5895824 تازیهجت و  اب  ناوخ  کالپ  یتراظن و  هحفص 55)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب5896009 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هارمهب  هحفص 66)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5896030 رادم  نیبرود  یارب  تنیالک  ددع  کی  هحفص 66)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5896038 لیاف  حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  هحفص 66)تساوخرد 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادربملیف5896129 نیبرود  یبناج  هحفص 9)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

بصن5896218 هنیزه  اب  هتسبرادم  هحفص 66)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5896228NVR+ تیاسلیام نیبرود  هاگتسد  هحفص 66)8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5896286 نیبرود  ، نفلت  ، یرهش یرارطضا و  قرب  یرتویپماک و  هحفص 9)هکبش  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یم5896399 تسویپ  حرش  کالم  هباشم و  دک  ناریا  یتعنص - یاهنامتخاس  هتسبرادم  تازیهجت 
یراذگراب هیهت و  تکرش  گرب  رس  ردو  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  یاهداهنشیپ.دشاب 

.دامن

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاسلج5896509 نلاس  یریوصت  یتوص  لماک  متسیس  بصن  لمح و   ، هحفص 9)هیهت نیبرود  ( نیبرود

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

شلف5896567 + لیابوم هیاپ  3 ردلوه + کنابرواپ + یکدنف رژراش  + رکیپسا + داپریا  ) یتیریدم کپ 
( یرومم

هحفص 9) نیبرود  ( نیبرود

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

یتراظن5896587 نیبرود   AVONIC C M 60 IP U(66 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TAPE Storage زاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000185 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Storage Works LTO-4 Ultrium 1760 1 SAS Tape Drive in 1U Rack-mount kit لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

راگن هشیدنا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   TB 16 تیفرظ  STORAGE WORKS لدم هداتسیا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

رازفا راگن  ناهم  هدننک  هضرع  عجرم  رازفا  راگن  ناهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MNM-DR12 لدم ییاقلا  روتوم  ویارد  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 9 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ یاراد  الاک   - تسیمازلا روتکاف  شیپ   - دشابیم ههام  هس  تخادرپ  ددرگ -  هجوت  یتسویپ  کرادم  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09178452250 سامت دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هیارک  دشاب  ربتعم 

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

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاقلا ییاقلا روتوم   روتوم ویارد   ویارد یشزومآ   یشزومآ تیک   تیک هداتسیا -  -  هداتسیا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هنایار - - هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 10 110 1
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5896322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب برد  ریواصت  دشاب  یم  یرابجا  تمدخ  لحم  زا  دیدزاب  باب  دادعت 15  هب  هناخدرس  زادناراب  برد  یاهربا  یزاسزاب  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدادرارق  تسویپ 

1101091319000099 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشن  یدنب  هقبط  تاعونصم  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 
باب 15 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا عمتجم  کراصح  کرهش  یوربور  هواس  نارهت  هداج  رتمولیک 24  تمدخ  لحم  سردآ  یلا 16  تعاس 8  یزابهش   09356522109 سامت هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیما  دیهش  هناخدرس  و 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56679050-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب برد   برد ریواصت   ریواصت دشاب   دشاب یمیم   یرابجا   یرابجا تمدخ   تمدخ لحم   لحم زازا   دیدزاب   دیدزاب باب   باب   1515 دادعت   دادعت هبهب   هناخدرس   هناخدرس زادناراب   زادناراب برد   برد یاهربا   یاهربا یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدش   هدش هدادرارق   هدادرارق تسویپ   تسویپ

102102

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

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

زا 112 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gfw7fxftk8pa2?user=37505&ntc=5896322
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5896322?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5896661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزاول هیلک  دشاب  یم  یرابجا  راک  لحم  زا  دیدزاب  باب  دادعت 17 هب.و  هریگتسد  ، لیر ، هرقرق ، هندب لماش  هناخدرس  برد  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  هدهع  هب  زایندروم  تاعطقو 

1101091319000098 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
باب 17 دادعت : 

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

نیما دیهش  هناخدرس  رابنا و  عمتجم  کراصح  کرهش  یوربور  هواس  نارهت  هداج  رتمولیک 24  تمدخ  لحم  سردآ  نفلت 09356522109  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هداد  رارق  تسویپ  هب  هناخدرس  یاهبرد  سکع  هداز 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56679050-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییاقلا5895483 روتوم  ویارد  یشزومآ  تیک  هداتسیا -  زاس  هریخذ  هنایار - زاس  هحفص 82)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تمدخ5896322 لحم  زا  دیدزاب  باب  دادعت 15  هب  هناخدرس  زادناراب  برد  یاهربا  یزاسزاب  ریمعت و 
.تسا هدش  هدادرارق  تسویپ  هب  برد  ریواصت  دشاب  یم  یرابجا 

هحفص 82) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هناخدرس5896661 برد  هحفص 82)ریمعت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هناخدرس هناخدرس برد   برد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 103103
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  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 15 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هچراپ دنب  هارمه  هب  فطع 12  داعبا 33*44  هب  گنر  راهچ  پاچ  تام  نوفلس  یمرگ  هسالگ 300  سنج  زا  یذغاک  یتسد  کاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 1000  هب  یا 

1101003068000222 زاین :  هرامش 
یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یراکم ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم   29x21 cm زیاس نایزبآ  کاروخ  عوضوم  نایزبآ  یتشادهب  روشورب  ناونع  یرادا  گولاتاک  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزورف 09368726569 اضر  یاقا  رظان  هدیدرگ -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

هفیدر5895630 هس  راد  سنف  هحفص 55)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

داعبا5895745 هب  گنر  راهچ  پاچ  تام  نوفلس  یمرگ  هسالگ 300  سنج  زا  یذغاک  یتسد  کاس 
ددع دادعت 1000  هب  یا  هچراپ  دنب  هارمه  هب  فطع 12   44*33

هحفص 86) دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هفیدر5895630 هس  راد  سنف  هحفص 55)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یایا هچراپ   هچراپ دنب   دنب هارمه   هارمه هبهب     1212 فطع   فطع   4444** داعبا  3333 داعبا هبهب   گنر   گنر راهچ   راهچ پاچ   پاچ تام   تام نوفلس   نوفلس یمرگ   یمرگ   300300 هسالگ   هسالگ سنج   سنج زازا   یذغاک   یذغاک یتسد   یتسد کاس   کاس ناونع : : ناونع
ددع ددع   10001000 دادعت   دادعت هبهب  

104104
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000202 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  ددرگ  تسویپ  یرازگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاصخشم5895397 قبط   ) یریوصت تراظن  متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  تامدخ و  الاک ، بصن  دیرخ و 
( یتسویپ یاهلیاف 

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5895634 لیاف  تاصخشم  ساسارب  رورس   P(32 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5895763 تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 87)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس5896075 اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هحفص 32)هاگتسد هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5896547UPS هاگتسد یکدی  هحفص 17)مالقا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

دیارپ دیارپ روتوم   روتوم لغب   لغب ظفاحم   ظفاحم هعطق   هعطق ینیس   ینیس -- یزلف یزلف لوسپک   لوسپک دصرد   دصرد صولخ  9999   صولخ   H2S/N2H2S/N2 عیام   عیام زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 106106
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اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5895231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003524 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   CAL GAS هدنزاس عجرم   CAL GAS یتراجت مان   Lit 58 یزلف لوسپک  دصرد  صولخ 99   H2S/N2 عیام زاگ  الاک :  مان 
کبیا هدننک 

لوسپک 30 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

هداز میمت  ماهس  هدننک  هضرع  عجرم   TK هدنزاس عجرم  دیارپ 141  روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPCD20-WS1 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  هدننک  میظنت  الاک :  مان 

تس 30 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPD15-CJ2 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  ردنلیس  الاک :  مان 
تس 30 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زبس داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روتکارت 3408  روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   MOBIS یتراجت مان  ویر  توپاک  هعطق  هریگ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

هداز عیفر  دارمسیو  هدننک  هضرع  عجرم   B2000I نیباکود تناو  ادزم  زمرت  پاپوس  دربراک  هعطق  کیتسال  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم   / روتارنژیسکا دپ  لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001975 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
تراپ سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  لول  یتراجت  مان  ترکوتشا  لدم  روتانژیسکا  حطس  روسنس  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم   / روتارنژیسکا دپ  لول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتارنژیسکا روتارنژیسکا دپدپ   لول   لول ناونع : : ناونع 107107
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5896288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاداهنشیپ  . دوش هعجارم  تسویپب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  روتسیزنارت  ) 0130219 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ینف و 
1101093985005746 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Xiamen King Long United Automotive هدنزاس عجرم   XMQ6180G1 لدم نیباکود  یربرفاسم  گنال  گنیک  سوبوتا  یتسد  زمرت  یقرب  روسنس  الاک :  مان 

ایرآ کین  هراتس  یزاسوردوخ  هدننک  هضرع  عجرم   Industry Co.,Ltd
ددع 10 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب یلام  ینف و  تاداهنشیپ   . دوش هعجارم  تسویپب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  روتسیزنارت  ) 0130219 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  ازجم 

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

34148386-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیباکود نیباکود یربرفاسم   یربرفاسم گنال   گنال گنیک   گنیک سوبوتا   سوبوتا یتسد   یتسد زمرت   زمرت یقرب   یقرب روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 108108
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس ناربمم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000538 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روسنس ناربمم  - 

یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 
NO 10 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ .  لیاف  رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دات مدع  هباشم =  دک  ناریا 

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

37297514-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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

دیارپ5895231 روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس  - یزلف لوسپک  دصرد  صولخ 99   H2S/N2 عیام هحفص 87)زاگ  روسنس  ( روسنس

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

تسویپ5895244  data sheet قباطم  CPU یکدی هحفص 32)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتارنژیسکا5896174 دپ  هحفص 87)لول  روسنس  ( روسنس

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

لاکیتپا5896262 دود  هحفص 25)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیباکود5896288 یربرفاسم  گنال  گنیک  سوبوتا  یتسد  زمرت  یقرب  هحفص 87)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

روسناسآ5896553 مالقا  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

روسنس5896643 هحفص 87)ناربمم  روسنس  ( روسنس

روسنس روسنس ناربمم   ناربمم ناونع : : ناونع 109109
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکع قبط   MDR2 لدم  CONDOR دنرب زا  راب  ات 10  یراکراشف 0  اب  تلو  چیئوس 220  رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001967 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   BECK یتراجت مان   DPS930.83 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکع سکع قبط   قبط   MDR2MDR2 لدم   لدم   CONDORCONDOR دنرب   دنرب زازا   راب   راب   1010 اتات     00 یراکراشف   یراکراشف اباب   تلو   تلو   220220 چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 1101 10
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  قباطم  شزرل  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000537 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ELLIOT روتارنژ لزید  یکدی  تسویپ  تاعالطا  قباطم  شزرل  چیئوس  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ۀیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291033-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   UNIPOWER هیذغت عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  یکناب  همان  تنامض  هدیدرگ و  دقعنم  یتسیاب  تسویپ  دادرارق  هام  زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تروص  رد 

1101092447000909 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا قباطم   قباطم شزرل   شزرل چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 11 11 1 1

UNIPOWERUNIPOWER هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 1121 12
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک تسویپ : تاصخشم  رادقم و  یبوچ  برد  لفق  روزاگ ،  یالول  برد ،  یچئوس  لفق  ،  MDF اینوگ  pvc راون تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09179669890

1101004340000602 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

KALE یجنرب یچیئوس   mm 85 زیاس یقاتا  برد  لفق  الاک :  مان 
ددع 457 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

5895357Cisco 2960 چیئوس رد  هدافتسا  تهج   Cisco SFP200 هحفص 32)لوژام هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ5895430 تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  چیئوس  هاگتسد  هحفص 9)دیرخ 15  نیبرود  ( نیبرود

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

هب5895480  kvm Royal 2 port manual model 2uk ددع یتساوخرد 31 یالاک  ! هباشمدکناریا
VGA لباک صوصخم KVMو  یب  سا  وی  لباک  هارمه 

هحفص 32) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5895634 لیاف  تاصخشم  ساسارب  رورس   P(32 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5895785Aten CS 1732B لدم گنوآ   -- یزیا یتناراگ  اب  چوس  ما  یو  هحفص 32)یک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاصخشم5895997 اب  هطوبرم  تاقلعتم  هارمه  هب  هکبش  چیئوس  هاگتسود  هب  زاین  یرتسگداد  ترازو 
دراد ار  تسویپ  تسیل  حرش  هب 

هحفص 32) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سکع5896036 قبط   MDR2 لدم  CONDOR دنرب زا  راب  ات 10  یراکراشف 0  اب  تلو  چیئوس 220  هحفص 92)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

یقاتا یقاتا برد   برد لفق   لفق ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 112 ھحفص 94 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5896215 تاعالطا  قباطم  شزرل  هحفص 92)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

5896437UNIPOWER هیذغت هحفص 92)عبنم  چیئوس  ( چیئوس

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

کینورتکپ5896540 یتراجت  مان   RFL1 یسیطانغم حطس  هحفص 17)چیئوس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روسناسآ5896553 مالقا  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یقاتا5896558 برد  هحفص 92)لفق  چیئوس  ( چیئوس

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

5896563BMS چیئوس هحفص 17)لا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اتید5896580 هکبش  تازیهجت  هاگتسد و  هحفص 32)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  رتسوبدول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001574000204 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب .) یمن  شریذپ  لباق  هباشم  دک  ناریا   ) دنیامن مالعا  ار  یتساوخرد  یالاک  اب  طبترم  دک  ناریا  یتسیاب  ناگدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

.دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 
.دامن لصاح  سامت  یماما  یاقآ  یلخاد 1028  اب 

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

32116086-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32116086-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5896007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسوبدول رتسوبدول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

هیوهت هیوهت مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 115115

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هیوهت مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000555 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیحو یتدورب  عیانص  هدنزاس  عجرم   TS-242-X لدم نویرف  لایس  عون  هناخدرس  دربراک  یتعنص  روتارپاوا  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نژوتوم تکرش  زا   F 22 تظافح هجرد   V 220 تلو  rpm 1000 رود لدم 1/8   HP 1/8 ناوت  8MF نزاخ اب  یرلوک  روتومورتکلا  الاک :  مان 
هاگتسد 500 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ابص شور  اراک  هدننک  هضرع  عجرم   CAREL INDUSTRIES SRL هدنزاس عجرم   MCH221 لدم رلیچ  هعطق  تاتسومرت  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نایسراپ یورین  لیر  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CHINT یتراجت مان   kV 72/5 ژاتلو  ZF21 لدم یزاگ  ریگ  چوس  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رزخ سراپ  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  رزخ  سراپ  یتراجت  مان   30AP لدم شکاوه  نف  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دیحو یتدورب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لوکباص  یتراجت  مان   EC-1052 لدم هناخدرس  تاسیسات  یریخبت  روسنادنک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سوت عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GIS لدم  IP 54 تظافح هجرد   A 2500 نایرج تدش   kv 145 ژاتلو یوق  راشف  تسپ  ریگ  چوس  الاک :  مان 

ناسارخ تاک 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا ینف  داهنشیپ  تسویپ  دشاب .  یم  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاک  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31922394-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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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یهاگشناد داهج  دمتعم  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5896578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  چوس  ورکیمو  زویف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094212000263 زاین :  هرامش 

تعنص ملع و  یهاگشنادداهج  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قباطم  چوس  ورکیمو  زویف  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1,600 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1684933511 یتسپ :  دک  هرامش 188 و 190 ،  ول  کلم  دیهش  نابایخ  یناخردیح  دیهش  نابایخ  ماجرف  کمران  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77455001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77455003-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتسوبدول5895620 هحفص 95)دیرخ  چوس  ( چوس

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

5895785Aten CS 1732B لدم گنوآ   -- یزیا یتناراگ  اب  چوس  ما  یو  هحفص 32)یک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تازیهجت5895983 لماش  هاگنامرد  هکبش  هژورپ  یارجا  هحفص 32)یراذگاو  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هیوهت5896007 هحفص 95)مزاول  چوس  ( چوس

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

چوس5896578 ورکیمو  هحفص 95)زویف  چوس  ( چوس

چوس چوس ورکیمو   ورکیمو زویف   زویف ناونع : : ناونع 1161 16
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5895290SONY ALPHA A 6400 KIT16-50 MM لدم یساکع  هحفص 9)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تاسلج5896509 نلاس  یریوصت  یتوص  لماک  متسیس  بصن  لمح و   ، هحفص 9)هیهت نیبرود  ( نیبرود

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

یتراظن5896587 نیبرود   AVONIC C M 60 IP U(66 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس شورف 5  زا  سپ  تامدخ  ههام و  یتناراگ 24  اب   MONITOR HUAWEI AD80HW 23.8 تاصخشم :  اب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - تسا هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  .

1101090049002956 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشت تهج  دک  ناریا  .هلاس  شورف 5  زا  سپ  تامدخ  ههام و  یتناراگ 24  اب   MONITOR HUAWEI AD80HW 23.8 تاصخشم :  اب  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 46624106 یاقآ  سانشراک  ناریا - یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  الاک  لیوحت  تسا 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا  . . هلاس هلاس   55 شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   ههام   ههام یتناراگ  2424   یتناراگ اباب     MONITOR HUAWEI  AD80HW 23.8MONITOR HUAWEI  AD80HW 23.8 تاصخشم :  :  تاصخشم اباب   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
 - - تسا تسا هام   هام هسهس   تخادرپ   تخادرپ هوحن   هوحن تسا   تسا هباشت   هباشت تهج   تهج دکدک  

1171 17
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دابآ مرخ  هبعش 2  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع رب  لمح  هنیزه  دابآ  مرخ  هبعش 2  لیوحت  لحمددع  ناریا 10  تخاس  سالپ 245  یج  لدم  LED چنیا روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هدنشورف 

1101092539000001 زاین :  هرامش 
دابا مرخ  ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  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  10 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  ناتسرل ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814653745 یتسپ :  دک  ینیمخ  ، ماما  نادیم  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33434403-066  ، 33415526-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33405872-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریاص تکرش  اب  راگزاس  یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000833 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان  + ARAD P10 لدم یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراکدات  هب  دیاب  هاگتسد  دوش  هعلاطم  امتح  دیرخ  طیارش  دشابیم  هباشم  دک  یلخاد  دیلوت  یتایح  میالع  وتینام ر  هاگتسدود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناریااص  دنرب  یاه  روتیناماب  راگزاسودسرب 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا تخاس   تخاس   245245 سالپ   سالپ یجیج   لدم   لدم LEDLED  چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 118118

یتایح یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19
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ناتسرال مریب  رغصا  یلع  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090441000047 زاین :  هرامش 

ناتسرال ج )  ) مریب ع   رغصا   یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
انداپسا بط  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  انداپسا  بط  اوآ  هدنزاس  عجرم  دیل  لدم 5   m 2/8 زیاس یتایح  مئالعروتینام   ECG طبار دربراک  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   SHANGHAI XIN YU DEVELOPMENT هدنزاس عجرم   PRS لدم نوخ  راشف  فاک  دربراک   mmx2/5 m 7 زیاس  NIBP گنلیش الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

MASIMO CORPORATION هدنزاس عجرم   A13C211-21618 لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لاسگرزب ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

SHENZHEN MED-LINK هدنزاس عجرم   S0010F-S لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لافطا ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ELECTRONICS TECH CO.LTD

ددع 2 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   LNC-10 لدم یتایح  مئالع  روتینام  دربراک   mm 900 نشنتسکا لباک  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   TPU-NIBP لدم گنلش  کت  لاسگرزب  فاک  الاک :  مان 
XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7438137663 یتسپ :  دک  رغصا ،  یلع  ترضح  ناتسرامیب  - ادهش نادیم  - مریب رهش  - ناتسرال ناتسرهش  - سراف ناتسا  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52553170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52552299-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب فاک   فاک -- نشنتسکا نشنتسکا لباک   لباک ینوکیلس - - ینوکیلس بورپ   بورپ گنلیش - - گنلیش یتایح - - یتایح مئالعروتینام   مئالعروتینام   ECGECG طبار   طبار دربراک   دربراک راد   راد تکوس   تکوس لباک   لباک ناونع : : ناونع 120120
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  رتنیرپ و ...  روتینام ، رتویپماک ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000331 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903934 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیردیح تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم وو ...  ...  رتنیرپ   رتنیرپ روتینام ، ، روتینام رتویپماک ، ، رتویپماک ناونع : : ناونع 12 112 1

رنکسا رنکسا رگپاچ -  -  رگپاچ هنایار -  -  هنایار رازفا   رازفا تخس   تخس لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 122122

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

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

زا 112 ھحفص 102 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5z3cnwl39l2qq?user=37505&ntc=5895805
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5895805?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  هدش و  مالعا  دادعت  تاصخشم , قبط  هنایار  رازفا  تخس  لیوحت  هیهت و   : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(" دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  سردا  ات  لاسرا  لمح و  هنیزه  )

1101091627000029 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  قرش  متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TK8018 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AD250F لدم  A4 دیفس هایس و  یگنر و  دنس  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نیپیلیف هدنزاس  روشک   HP COMPANY هدنزاس عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   M402DN لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GM-402 لدم  USB میس اب  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نایسراپ رترب  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  نیمزرس  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هنایمرواخ

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk430 hb لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ.ددرگ  هیهت  تسویپ  لیاف  رد  هدش  مالعا  طیارشو  تاصخشم  قباطم  یلصا  تروصب  تسیاب  یم  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هتفه   4 ات 1 زا تخادرپ  .دنشاب  هیردیح  تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  تسارح  زا  تاعالطا  یروآ  نف  هزوح  رد  راک  تیحالص  هیدات 

 : یتسپ دک  هیردیح ،  تبرت  هقطنم   – یتفن یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینامیلس -  دیهش  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9513836517

52318030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52318040-051 :: 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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ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  3 تسویپ =) ینف  تاصخشم  قبط  ) یتایح مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  یاه  مرف 

1101004601000218 زاین :  هرامش 
ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 Procedure Pack 1 U01001 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
تداعس یتراجت  مان  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدننک 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و امتح  اهب  مالعتسا  مرف  / ربتعم تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاد و  دیلوت  مالقا  / ناتسرامیب سانشراک  دات  دروم  مالقا  / هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  عوجرم  مالقا  دات  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه.ددرگ  یراذگراب 

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34515918-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ یاه   یاه مرف   مرف هاگتسد   هاگتسد   33 تسویپ =) =) تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط )) یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 123123

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000247000125 زاین :  هرامش 

داباهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( GAMA(B-2039 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   NFH 1214 لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  تسویپ  هگرب  تاصخشم  ربارب  زاین  دروم  یاه  هاگتسددشاب  یم  هباشم  دکنریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تکرش  طسوت  یتسویپ  طیارش  هگرب  دات 

.ددرگ تسویپ  تمیق  داهنشیپ  هگرب 
.دشاب یم  زکرم  نیا  ینف  سانشراک  دات  زادعب  ههام  هس  تخادرپ 

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42334086-044  ، 42223500-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226464-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 124124

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098718000017 زاین :  هرامش 

درالم تمالس  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   ECG لدم یتایح  مئالع  روتینام  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3169135536 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  یمشاه  هللا  تیآ  راولب  درالم  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65489577-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65489498-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم   multi touch control panel تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000539 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SHENZHEN هدنزاس عجرم   TOUCH HOPE STAR یتراجت مان   1503M لدم مشچ  یموتکرتیو  یحارج  هاگتسد  دربراک  یسمل   in 15 روتینام الاک :  مان 

مایپ یلاع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HOPESTAR SCI-TECH CO. LTD
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  نآ  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  هظحالم و  تسویپ  یاهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 125125

تسویپ تسویپ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   multi touch control panelmulti touch control panel ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  یت  یآ  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000112 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/15 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 : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  یالاک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

نایدیفس 01133718100 سدنهم  سامت : هرامش 

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33718511-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یتیت   یآیآ   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردلاچ هبعش  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5896355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ تاصخشم  قبط  یچنیا  روتینام 22  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005762000003 زاین :  هرامش 

ناردلاچ هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.یناریا یاهدنرب  زا  یتسویپ و  ینف  تاصخشم  قبط  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

ناردلاچ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یتسویپ تاحیضوت  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5871833115 یتسپ :  دک  ماما ،  نابایخ  ناردلاچ  ناردلاچ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34267399-044  ، 34265561-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34265562-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5896377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ , روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000766 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   M1510S لدم  in 15 زیاس ایدم  یتلوم  یرس   LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  لوبق  لباق  ناونع  چیه  هب  هباشم  یالاک  .دشاب  یم  کالم  تسویپ  لیاف  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

.یتسویپ .یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یچنیا   یچنیا   2222 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 128128

رتنیرپ رتنیرپ ,, روتینام روتینام ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ههام و5895443 یتناراگ 24  اب   MONITOR HUAWEI AD80HW 23.8 تاصخشم :  اب  روتینام 
 - تسا هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا   . هلاس شورف 5  زا  سپ  تامدخ 

هحفص 99) روتینام  ( روتینام

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

ناریا5895473 تخاس  سالپ 245  یج  لدم  LED چنیا هحفص 99)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

یتایح5895527 میالع  روتینام  هاگتسد  ود  هحفص 99)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

لباک5895531 ینوکیلس - بورپ  گنلیش - یتایح - مئالعروتینام   ECG طبار دربراک  راد  تکوس  لباک 
لاسگرزب فاک  - نشنتسکا

هحفص 99) روتینام  ( روتینام

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

تساوخرد5895805 قباطم  رتنیرپ و ...  روتینام ، هحفص 99)رتویپماک ، روتینام  ( روتینام

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

رنکسا5896108 رگپاچ -  هنایار -  رازفا  تخس  لیوحت  هحفص 99)هیهت و  روتینام  ( روتینام

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

لیمکت و5896121 تسویپ  یاه  مرف  هاگتسد   3 تسویپ =) ینف  تاصخشم  قبط  ) یتایح مئالع  روتینام 
ددرگ یراذگراب 

هحفص 99) روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ5896143 هحفص 99)رتویپماک و  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5896230 تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  هحفص 99)ناریا  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5896318 یاهب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم   multi touch control panel(99 هحفص روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5896351 تسیل  قباطم  یت  یآ  مالقا  هحفص 99)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

.یتسویپ5896355 تاصخشم  قبط  یچنیا  روتینام 22  هاگتسد  هحفص 99)کی  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ5896377 , هحفص 99)روتینام روتینام  ( روتینام

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

کینورتدیپسا5896646 روتینام  هحفص 17)ریمعت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

یتسویپ5895257 مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 66)دیرخ 90  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شیپ5895297 تسویپ  لیافرد  تیور  لباق  یفرص  مزاولاب  هارمه  لسکیپاگم  هتسبرادم 4 نیبرود 
تسویپ لیافرد  هدننک  نیماتروتکاف 

هحفص 55) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5895808- ددرگ یرازگراب  لک  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا   NVR کسید - دراه  هتسبرادم - نیبرود 
ددرگ ظاحل  قیقد  روتکاف  شیپ 

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصن5896218 هنیزه  اب  هتسبرادم  هحفص 66)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5896286 نیبرود  ، نفلت  ، یرهش یرارطضا و  قرب  یرتویپماک و  هحفص 9)هکبش  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یم5896399 تسویپ  حرش  کالم  هباشم و  دک  ناریا  یتعنص - یاهنامتخاس  هتسبرادم  تازیهجت 
یراذگراب هیهت و  تکرش  گرب  رس  ردو  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  یاهداهنشیپ.دشاب 

.دامن

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مرن5895269 تراک  رتویپماک -   CPU نف کسید -  دراه  نفلت -  زکرم  لماک  درب   ) لتیام نفلت  زکرم  تاعطق 
 ( نفلت زکرم  سنسیال -  رازفا 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسیل5895288 تاصخشم  اب  هربراک  یرادا 500  نویساموتا  رازفا  مرن  دشاب  یم  هباشم  دکناریا 
تسا زاین  دروم  تسویپ 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرهش5896023 یاهدربلیب  تیریدم  یطیحم و  تاغیلبت  ولبات و  ضراوع  بو  تحت  رازفا  مرن  هحفص 9)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5896038 لیاف  حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  هحفص 66)تساوخرد 8  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ماد5896099 کیتنژ  تابساحم  زیلانآ و  لیلحت و  پالب  سکیم   DVD رازفا مرن  هحفص 9)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یورین5896225 نیمات  هتعاس و  ینابیتشپ 24  نیالنا و  یاه  نومزا  یرازگرب  ینف و  تیریدم 
زیاپ 1401) مرت   ) صصختم

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5896296( شیوداپ ) یموب سوریو  یتنآ  هلاسکی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 9)نیمات ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاصخشم5895397 قبط   ) یریوصت تراظن  متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  تامدخ و  الاک ، بصن  دیرخ و 
( یتسویپ یاهلیاف 

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5895777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هدوب  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000348 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX-5421 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  هدوب  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33364500-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5895777 تسیل  قبط  هدوب  هباشم  دک  هحفص 112)ناریا  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دشابیم5895866 یرورض  تسویپ  لیاف  هدهاشم  روتکاف  شیپ  رودص  یارب  دشابیم  هزور  یاهمتسیستخادرپ 60  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یا5896478 هرکرک  برد  تس  ود  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 60) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هدوب   هدوب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 130130
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