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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

140 1140 1 رذآ   رذآ   66 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   169,950هکس , 000169,950 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما353,070353,070رالد تاراما مهرد   95,67095,670مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   162هکس , 070 , 000162 , 070 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   242رالد , 100242 , سیئوس100 سیئوس کنارف   379,300379,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 91هکس ,500 , 00091 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ,269رالد 100269, ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   95,55095,550لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 61هکس ,500 , 00061 ,500 , وروی000 370وروی ,780370 ژورن780, ژورن نورک   36,40036نورک ,400

رایع رایع   1818 یالط   ,15,369یالط 00015,369, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ433,290433,290دنوپ نپاژ نینی   دصکی   257,800257,800دصکی

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
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 180180))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 15  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 41  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 11  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 24  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 84

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( 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  • 102

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

( یهگآ دادعت 3  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 16  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( 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  • 108

( 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 29  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( 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 9  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

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

( یهگآ دادعت 21  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132

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

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 138

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

( یهگآ دادعت 15  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 144

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 155

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 155

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 156

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 156

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 160

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rmto.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هبل  یتینما  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش هبل   هبل یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11
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ناسارخ دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

2001094939000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987848 :: هرازه هرازه :: 1401/09/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  تاریمعت  یرادهگن و  عماج  هناماس  رارقتسا  دیلوت و  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هبتر 4 یرتشم -  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - 1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هبتر 4 رازبا -  متسیس و  هیاپ ، یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - 2

هبتر 4 تاعالطا -  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  کیتامروفنا - ناراکنامیپ - - 3
هبتر 4 تاطابترا -  تاعالطا و  یروانف  یکیتامروفنا ، یاه  حرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ - - 4

هبتر 4  ینابیتشپ -  تامدخ  - کیتامروفنا ناراکنامیپ - - 5
17,680,000,000 یلام :  دروآرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   884,000,000 نیمضت :  غلبم 

نآ یور  رب  هک  هتسبرد  تکاپ  تروصب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  لصا  تسیاب  یم  داتس ، هناماس  رد  فلا  تکاپ  یراذگراب  رب  هوالع  نیمضت :  تاحیضوت 
( داتس هناماس  رد  هدش  نعت  نامز   ) اهتکاپ ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  ات  رثکادح  دشاب ، هدش  جرد  رگ  هصقانم  سامت  هرامش  یناشن و  تاصخشم و  هصقانم و  عوضوم 

.ددرگ  رازگ  هصقانم  هناخریبد  لیوحت 
15:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت تاطابترا -  تاعالطا و  یروانف  نامتخاس  ، 1 ملعم شبن  ملعم ، راولب  دهشم ،  ، 9188613335 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق 05131296708 سانشراک   - 05131296644 ینف : لوئسم 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاریمعت تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن عماج   عماج هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   دیلوت   دیلوت وو   یحارط   یحارط 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 160 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/luwkf4sknp35d?user=37505&ntc=5987848
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سولاچ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/8/29  زا   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

میسن  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987893 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:30   - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  لک  یدعب  هس  یرادرب  هشقن  رهش و  حطس  لک  ییاوه  هشقن  رهش و  حطس  تاثدحتسم  کالما و  یزیمم  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 88.000.000.000  غلبم 

هرواشم تامدخ  تیحالص  یاراد  لایر -  نیمضت 4.400.000.000  غلبم  .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  سولاچ  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( - gis ییایفارغج تاعالطا  یاه  متسیس  یرتمارگوتف ، ینیمز ، یرادرب  هشقن   ) ناماوت

تلود یکینورتکلا  کرادت  هناماس  داتس  هناماس  تفایرد :   :: سردآ سردآ

دحاو یلخاد 225  اهدادرارق  دحاو  یلخاد 229   01152223044 :: نفلت نفلت
یزاسون

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001009030000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987852 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ADC Access Control ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 

لرتنک متسیس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب  یم  یمازلا  هصقانم  دانسا  رد  ررقم  دعوم  رد  رازگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن  هب  راک ، عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  لصا  لیوحت  نیمضت :  تاحیضوت 
15:00 تعاس : 1401/12/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم کناب  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  .ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ، ناردنزام  ، 4616163119 یتسپ :  دک  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  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

رهش رهش حطس   حطس لکلک   یدعب   یدعب هسهس   یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن وو   رهش   رهش حطس   حطس لکلک   ییاوه   ییاوه هشقن   هشقن وو   رهش   رهش حطس   حطس تاثدحتسم   تاثدحتسم وو   کالما   کالما یزیمم   یزیمم یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

ADC Access ControlADC Access Control ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 160 ھحفص 7 
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ماما ردنب  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ینف  یفیک و  یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/38 :: م ن /  یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 24  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988539 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10/30   - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ماما ردنب  یمیشورتپ  تکرش  شروآرف 2   CF نزاخم تیریدم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   ، یحارط  ، هژورپ ماجنا  هصقانم  عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  لایر   8/000/000/00: هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم  هام  18: هصقانم عوضوم  یارجا  تدم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  هجو  زیراو  یکناب -  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس 5  یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هر )  ) ینیمخ ماما  ردنب  سردآ  هب  ماما  ردنب  یمیشورتپ  تکرش   :: سردآ سردآ
تالماعم  نویسیمک  رکذلا  قوف  سردآ  لیوحت  لحم 

یزکرم نامتخاس  سنارفنک  نلاس  ذکذلا  قوف  سردآ  شیاشگ  لحم 

:: نفلت :: www.bipc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0031329980240001DT2 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یوار   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WELL HEAD CONTROL PANEL 3000 PSI یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
AIR BOTTLE RACK FOR ABOVE 3.000 PSI PANELS INSTALLATION KIT (ALL REQUIRED 1/4" 3/8" 316 S.S.comMISSIONING

SPARE PARTS FOR 3.000 PSI PANELS
RECOMMENDED TWO YEARS SPARE PARTS FOR 3,000 PSI 25% OF

ST TOTA.comPONENT PARTS/REPAIR KITS USED IN CONTROL PANEL

لایر  13/287/400/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: سردآ سردآ

مان 02185193768- تبث  رتفد  :: 061341-23911و 41934-021  نفلت نفلت
02188969737

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

CFCF  نزاخم نزاخم تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ  ، ، یحارط یحارط  ، ، هژورپ هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 55

WELL HEAD CONTROL PANEL 3000  PSI  AIR BOTTLE RACK FOR ABOVE 3.000  PSI  PANELSWELL HEAD CONTROL PANEL 3000  PSI  AIR BOTTLE RACK FOR ABOVE 3.000  PSI  PANELS 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 160 ھحفص 8 
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0075/1401  / :: م م آ ج یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/8/30هرامش تعاس 8  زا  یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/27 تعاس 14  ات  دانسا  عیزوت  خروم 1401/9/12 - تعاس 14  ات 

هناسر داصتقا و   :: عبنم تروصعبنم هب  یفیک  یبایزرا  لاسرا  زور -  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 9 ات  تاداهنشیپ  لیوحت  خروم 1401/9/28 -  تعاس 14  یکینورتکلا 

خروم 1401/11/9

5987758 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HSE تسیز طیحم  تشادهب و  ینمیا ، هرادا  هعبات  یاه  هاگتسیا  رد  قیرح  افطا  تایلمع  تامدخ  ماجنا  یناسنا  یورین  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیدیما  ناتسرهش  رد  تکرش  یتایلمع  هزوح  تامدخ  ماجنا  لحم 

یسمش  لاس  کی  راک  هب  عورش  غالبا  خیرات  زا  تامدخ  ماجنا  تدم 
لایر دروآرب 615.485.327.559 

 - یعامتجا هافر  راک و  نواعت  هرادا  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  تیحالص و  نعت  همانیهاوگ  هئارا  هناماس 2001093228000240 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر غلبم 600.000  دانسا  دیرخ  یزکرم -  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  تروص  هب  لایر  نیمضت 18.309.707.000 

قاتا 306  نامتخاس 300  تکرش  یتعنص  ریغ  هطوحم  هیدیما  ناتسرهش  ناتسزوخ  ناتسا  رد  تاصقانم  نویسیمک  رتفد  رد  یروضح  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ
اهدادرارق یقوقح و  روما  نامتخاس 300  یتعنص  هطوحم  هیدیما  ناتسزوخ  یناشن 

06152627701 :: نفلت :: setadiran.ir shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داباهم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005766000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988981 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط ار  لحاس  یراجت  عمتجم  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هصقانم  لاس 1401  بوصم  هجدوب  قبط  دراد  رظن  رد  دابا  ـ هم یرادر  ـ هش یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن .  راذگاو  طیارش  نیدجاو  هب  هصقانم  دانسا  رد  هحورشم  طیارش  ربارب  ینف  تاصخشم 

یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  داباهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یراجت عمتجم  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هصقانم  لاس 1401  بوصم  هجدوب  قبط  دراد  رظن  رد  دابا  ـ هم یرادر  ـ هش تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 . دیامن راذگاو  طیارش  نیدجاو  هب  هصقانم  دانسا  رد  هحورشم  طیارش  ربارب  ینف  تاصخشم  قبط  ار  لحاس 

لایر   250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یمالسا یروهمج  نادیم  داباهم   ، 5916777179 یتسپ :  دک  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HSEHSE  تسیز تسیز طیحم   طیحم وو   تشادهب   تشادهب ینمیا ، ، ینمیا هرادا   هرادا هعبات   هعبات یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا ردرد   قیرح   قیرح افطا   افطا تایلمع   تایلمع تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 77

لحاس لحاس یراجت   یراجت عمتجم   عمتجم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 160 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rmto.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس لاتروپ  رد  تینما  درکیور  اب  یرتویپماک  یاه  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا  تفایرد  هنیزه  تخادرپ  هوحن   :: 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

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090378000259 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989117 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد  زکرم  یحارط  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هداد زکرم  یحارط  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   300,000,000 نیمضت :  غلبم 

تسپ تروصب  لاسزا  ای  یکیزیف  تروص  هب  دانسا  ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  زور  ار 4  یزیراو  شیف  ای  همان  تنامض  لصا  تسیاب  یم  نایضاقتم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دنیامن  هاگشناد  هناخریبد  لیوحت 

19:00 تعاس : 1401/11/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  ناهفصا   ، 8184673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

هکبش5987192 هبل  یتینما  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

نامزاس نامزاس لاتروپ   لاتروپ ردرد   تینما   تینما درکیور   درکیور اباب   یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

هداد هداد زکرم   زکرم یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 160 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

تاریمعت5987848 یرادهگن و  عماج  هناماس  رارقتسا  دیلوت و  هحفص 5)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000278000168 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987070 :: هرازه هرازه :: 1401/09/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناتسآ  دنزاش –  ودرجورب  کارا –  روحم  یلصفم  ینتب  ظافح  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هناتسآ  دنزاش –  ودرجورب  کارا –  روحم  یلصفم  ینتب  ظافح  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
435,342,322,279 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   21,767,116,114 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1401/12/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا   ، 3819334553 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  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

روحم روحم یلصفم   یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  مود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001398000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش  14:30 تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دنمرنه  :: عبنم خرومعبنم  14:30 تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987734 :: هرازه هرازه :: 1401/09/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا  مق -  روحم  ناگچفلس و  سراف  جیلخ  راولب  تیروحم  اب  یظافحتسا  هزوح  یاه  هار  رد  بصن  یلصفم و  یسرجوین  هیهت  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
لایر 108,893,269,519 یلام :  دروآرب 

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجو  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  لایر   5,445,000,000 نیمضت :  غلبم 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمحو و  یرادهار  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  نواعت -  راولب  رسایرامع -  راولب  یاهتنا  مق -  فلا  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

7-37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02537775583 :: 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

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

2001001111000084 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987925 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

ددرگ )  تفایرد  هاشنامرک  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  مانب  همان  تنامض  تسا  رکذب 
14:00 تعاس : 1401/12/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: 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

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه هار   هار ردرد   بصن   بصن وو   یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1212

140 1140 1 لاس   لاس ینمیا   ینمیا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5987852ADC ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
Access Control

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

2001005423000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5987929 :: هرازه هرازه :: 1401/09/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادابآ یمج  هلا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف 

ناگیار و هلاس  جنپ  یتناراگ  لیوحت ، تست و  ، لقنولمح زیهجت ، نیمأت ،
هلاس  هد  شورف  زا  سپ  تامدخ 

نادابا  هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یریوصت تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   5,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
ددرگ  نادابآ  هاگدورف  هناخریبد  لیوحت  ررقم  تلهم  ات  هناماس  رد  یرازگراب  زا  سپ  یکناب  همان  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

10:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نادابآ یمج  هللا  تیآ  هاگدورف  نادابآ -  ، 6313713197 یتسپ :  دک  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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   1818 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لقنو ، ، لقنو لمح   لمح وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 160 ھحفص 13 
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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   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5987223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط  هکبش  یتینما  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000588 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   Dual WAN ports, 3-port 10/100 switch لدم  SW هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  باختنا  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  رونکاف  شیپ  یشاعترا - رزیالانآ  هاگتسد  لادوم  شکچ  یصصخت و  یرازفا  مرن  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060044000056 زاین :  هرامش 

نیوزق ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کاتسا یسدنهم  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   VMI یتراجت مان   CA200 لدم تاشاعترا  نویساربیلاک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  رونکاف  شیپ  یشاعترا - رزیالانآ  هاگتسد  لادوم  شکچ  یصصخت و  یرازفا  مرن  جیکپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414896818 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  هاگشناد  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33901527-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33786578-028 :: 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 هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ قبط   قبط هکبش   هکبش یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

یشاعترا یشاعترا رزیالانآ   رزیالانآ هاگتسد   هاگتسد لادوم   لادوم شکچ   شکچ وو   یصصخت   یصصخت یرازفا   یرازفا مرن   مرن جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 160 ھحفص 14 
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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 13 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5987522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  .کناب  هدنریگ  هدنهد و  سیورس  یاه  هناماس  یراس  هچراپکی  تهج  عماج  متسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم

1101001017000587 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

کلم یتراجت  مان  ینوفلس  شکور  اب  یکیتسالپ  باق  یناگرزاب  یاهتکرش  یارب  زودنیو  تحت  یلام  هچراپکی  عماج و  یاهرازفا  مرن  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
کلم یرادباسح  یدربراک و  یاه  متسیس  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 

هقلح ( کسید )1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش .ددرگ  لاسرا  تکرش  کرادم  هارمه  هب  یمسر  روتکاف  شیپ  .دوش  یرازگراب  هناماس  رد  سپس  لیمکت و  هعلاطم ، دادرارق  سیون  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناغط 64572886 یاقآ  سانشراک 

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام هچراپکی   هچراپکی وو   عماج   عماج یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن ناونع   ناونع   CDCD  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 160 ھحفص 15 
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  الاک  قباطم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  دروم  تامدخ  تاصخشم  - 1

1101004813000304 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

یار نیون  اسرب  هدننک  هضرع  عجرم  تفاس  اسرب  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   BPMS دنیآرف رب  ینتبم  زاس و  متسیس  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

تسویپ  تسیل  قبط  دروم  تامدخ  تاصخشم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  هرامش 63977127  اب  یوگ  خساپ  هب  زاین  تروص  رد   - 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

BPMSBPMS دنیآرف   دنیآرف ربرب   ینتبم   ینتبم وو   زاس   زاس متسیس   متسیس ناونع   ناونع بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 160 ھحفص 16 
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تساوخرد  قباطم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راپاچ  لمیا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ 

دامن لصاح  سامت  هرامش 63977127  اب  ییوگخساپ  هب  زاین  تروص  رد 
1101004813000305 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
بسرف شیدنا  رترب  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  راپاچ  کینورتکلا  تسپ  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راپاچ  لمیا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  هرامش 63977127  اب  ییوگخساپ  هب  زاین  تروص  رد 

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

راپاچ راپاچ کینورتکلا   کینورتکلا تسپ   تسپ بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1919

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دیلقا یلاع  شزومآ  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 13 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5987669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیراورم هناماس  یناسنا  عبانم  تیریدم  دزمتسد و  قوقح و  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003910000016 زاین :  هرامش 
دیلقا یلاع  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دیراورم زاس  هناماس  یا  هنایار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  بو  تحت  دزمتسد  قوقح و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
هنایار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  بو  تحت  ینیزگراک  متسیس  ریز  یناسنا  عبانم  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دیراورم زاس  هناماس  یا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7381943885 یتسپ :  دک  دیلقا ،  یلاع  شزومآ  زکرم  تمالس -  نادیم  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  دیلقا ، دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44534469-071  ، 44534467-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44534056-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیراورم دیراورم هناماس   هناماس یناسنا   یناسنا عبانم   عبانم تیریدم   تیریدم وو   دزمتسد   دزمتسد وو   قوقح   قوقح رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار 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 09 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5987992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عون هام ، دادرارق 2  تدم   ) هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هزوح  تینما  ءاقترا  تنایص و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( عوطقم : دادرارق

1101000042000056 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دانسا قباطم  1 دادعت : 

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

لوادج رد  دانسا و  قباطم  عوطقم  تروصب  دیاب  تمیق  داهنشیپ  تسیمازلا و  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  همانساسا و  ، تارغت ، سیسات یهگآ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هناماس  رد  جردنم  تمیق  داهنشیپ 

تسیمازلا کینورتکلا  اضما  اب  هدش  هتساوخ  هدش و  هئارا  دانسا  لاسرا  هدوب و  روآدهعت  یمازلا و  دانسا  دافم 

6715714135 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  یرادناتسا - لباقم  - یروشک دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233307-083  ، 34233322-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34233325-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا تاطابترا   تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هزوح   هزوح تینما   تینما ءاقترا   ءاقترا وو   تنایص   تنایص ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

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

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

5988390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Lims یهاگشیامزآ تیریدم  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  شزومآ و  ، هرواشم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004246000033 زاین :  هرامش 

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

تساوخرد 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف ندوب  اراد  روتکاف و  شیپ  هئارا  تسویپ -  طیارش  اب  قباطم  ًاقیقد   - Lims یهاگشیامزآ تیریدم  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  شزومآ و  ، هرواشم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یلخاد 215  اب  زاین  تروص  رد  - دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  یلصا 

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

32106000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32106000-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LimsLims یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   شزومآ   شزومآ ،، هرواشم هرواشم ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورپ اناد  (ITSM  ) تاعالطا یروانف  تامدخ  تیریدم  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000304 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  سراپ  نایار  باسح  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ییاوقم 1  هبعج   CRM نایرتشم اب  طابترا  تیریدم  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سراپ نایار  باسح 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضماو و رهم  همان  دهعترد  هدش  دیق  کرادم  هیلکو  جرد  اهتمیق  تسویپ  ، کرادم  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب 

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

33402159-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرش هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرش هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  یناگرزاب  یرادا و  یلام ، عماج  متسیس  دودحم  هعسوت  ینابیتشپ و  یربهار ، تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004211000024 زاین :  هرامش 

قرش هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916744998 یتسپ :  دک  هچوک 41 ، )  ) رون مایپ  هاگشناد  بنج  هچوک  وجشناد  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251812-035  ، 38254812-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254557-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورپ ورپ اناد   اناد (( ITSMITSM  ) ) تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2323

قرب قرب یورین   یورین دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش یناگرزاب   یناگرزاب وو   یرادا   یرادا یلام ، ، یلام عماج   عماج متسیس   متسیس دودحم   دودحم هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یربهار ، ، یربهار تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسا لماشدانسا  کینورتکلا  ویشرآ  نویسازیناکم  یهدناماس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004048000047 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروکر 700000 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

هیورشب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هقبط کیکفت و  یرادرب ، هصالخ  یدنب و  هقبط  ینز و  بسچرب  هشوپ ، ضیوعت  نکسا ، لماشدانسا  کینورتکلا  ویشرآ  نویسازیناکم  یهدناماس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سبط هیورشب و  یاهناتسرهش  رد  ار  نکسمو  نیمز  یلم  نامزاس  یقوقح  کالما و  هچراپکی  هناماس  رد  یراذگراب  دانسا و  یدنب 

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  امیس  ادص و  یور  هب  ور  یزاسرهش  هار و  نادیم  ینیوآ  دیهش  نابایخ  یاهتنا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717434757 یتسپ : 

32238000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220200-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسا نکسا لماشدانسا   لماشدانسا کینورتکلا   کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ نویسازیناکم   نویسازیناکم وو   یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع 2525
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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 15 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رب دیرخ  حرش.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.لاوریاف  هاگتسد  هلاسکی  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپ  مئامض  ساسا 

1101001022001764 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  XGS 87 هنایار هکبش  لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
سوفوس یتراجت  مان  اکرآ  هناماس  نایار  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مئامض ساسا  رب  دیرخ  حرش.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.لاوریاف  هاگتسد  هلاسکی  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  باسح  اصافم  ذخا  تامدخ  دوجو  تروص  رد.دشابیم  تسویپ 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626
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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 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زارفا سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000111 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
AXXON-NEXT رازفا مرن  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

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

5988890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000183 زاین :  هرامش 

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

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

1401/09/10 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراکدات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ   . هدنشورف اب  هیارک  لجم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زارفا زارفا سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2727

سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 2828
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روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاهتیلاعف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوسهش مناخ  سامت 02167612911  هرامش  (- LMS  ) یریگدای تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005026000030 زاین :  هرامش 

روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاهتیلاعف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417844391 یتسپ :  دک  کالپ 85 ،  رهمگرزب  نابایخ  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  بالقنا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66970777-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66970777-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5989038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارازگراک تاعالطا  هچراپکی  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000113 زاین :  هرامش 

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

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

1401/09/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( LMSLMS  ) ) یریگدای یریگدای تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2929

نارازگراک نارازگراک تاعالطا   تاعالطا هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 160 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vccghw5zyvmh4?user=37505&ntc=5988937
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5988937?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nj62eq4nsx2ha?user=37505&ntc=5989038
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5989038?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5989087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیورس تاریمعت ، ماجنا  یرازفا ، مرن  یناسر  زور  هب  لماش   nc 7100 لدم  ma یلایر یزرا  رتروس  یاه  هاگتسد  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روکذم  یاه  هاگتسد  بویعم  تاعطق  ضیوعت  و 

1101050190000134 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دهشم یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

هرصبت اه و  هدام  هب  ندش  مک  ای  هفاضا و  ناکما  .دشاب / یم  دادرارق  هرامش 1  تسویپ  ساسا  رب  تمیق  داهنشیپ  / - MA یلایر یزرا  رتروس  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ دادارق  ربارب  / .دشاب یم  یمازلا  دادرارق  تسویپ  لیمکت و  / .دشاب یم  روصتم  هناماس  تسویپ  درارق  یاه 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5987286 لیاف  قبط  ددرت  لرتنک  طخ  رب  عماج  سیورس  یزادنا  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ضیوعت ضیوعت وو   سیورس   سیورس تاریمعت ، ، تاریمعت ماجنا   ماجنا یرازفا ، ، یرازفا مرن   مرن یناسر   یناسر زور   زور هبهب   لماش   لماش   mama  یلایر یلایر یزرا   یزرا رتروس   رتروس یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
بویعم بویعم تاعطق   تاعطق

3131
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم  یلرتنک  یتعنص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000994 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   AXIOMTEK هدنزاس عجرم   AX 60530WB-X180P لدم  AX یرس یتعنص  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5987438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریالم ناجیشون  نادمه و  نارگراثیا  تفن  رابنا  هریخذ  نزاخم  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091916000046 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریالم ناجیشون  نادمه و  نارگراثیا  تفن  رابنا  هریخذ  نزاخم  نویساربیلاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515699177 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تارباخم  تکرش  بنج  یلعوب - هاگمارآ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38262140-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262140-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یلرتنک   یلرتنک یتعنص   یتعنص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3232

تفن تفن رابنا   رابنا هریخذ   هریخذ نزاخم   نزاخم نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 3333
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ناسارخ نهآ  هار  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 14 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5987558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیارفسا هاگتسیا  نزوس  رتیه  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001121000048 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک  ، نواعت ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  قرب  ای  تازیهجت  تاسیسات و  ای  تاطابترا  هتشر  هبتر 5  لقادح  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  یعامتجا  هافر  و 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسیا هاگتسیا نزوس   نزوس رتیه   رتیه یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3434
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد حرش  قبط   SIEMENS یتراجت مان   6ES7792-0AA00-0XA0 لدم سنمیز  تکرش   PLC هاگتسد  USB مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یمن  دیئات  دروم  نیزگیاج  ربمان  تراپ 

1101093567000160 زاین :  هرامش 
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازبا لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7792-0AA00-0XA0 لدم سنمیز  تکرش   PLC هاگتسد  USB مدوم الاک :  مان 
هدیا قیقد 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  هدش ،  تسویپ  تساوخرد  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب و  یم  نیوخراد  یتفن  تیاس  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  رابنا  الاک :  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123128-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-149-TE-01T-1620 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 06-09-1401 10-09-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 PLC AO834B نکیدوم تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز تکرش   تکرش   PLCPLC  هاگتسد هاگتسد   USBUSB  مدوم مدوم ناونع : : ناونع 3535

PLC AO834BPLC AO834B  نکیدوم نکیدوم تراک   تراک ناونع : : ناونع 3636
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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 09 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط   ECU تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004183 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   EEI یتراجت مان  نتراک   ECU تس یشزومآ  تیک  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24722-061  ، 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

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 13 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   YOKOGAWA لرتنک متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000250 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناردنزام ذغاک  بوچ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   YOKOGAWA هدنزاس عجرم   CS3000/R3 لدم هکبش  تحت  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

هاگتسد 182 دادعت : 
1401/12/10 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ECUECU  تستس یشزومآ   یشزومآ تیک   تیک ناونع : : ناونع 3737

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   YOKOGAWAYOKOGAWA  لرتنک لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نوتسیب قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

BSTN-1700-1275 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

REXROTH دنرب ولاوورس  هاگتسد  هس  هربیلاکو  ریمعت  تامدخ  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

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نانمس ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه نامتخاس  هیلک  قیرح  مالعا  یاه  هاگتسد  ریمعت  سیورس و   ، ینیبزاب تهج  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  اب  دادرارق  نتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس ناتسا  یرتسگداد 

1101004701000023 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 1 دادعت : 

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

شیپ رد  هارمه  سامت  هرامش  سردآ و  دیقدوش  ظاحل  روتکاف  رد  هامکی  یداهنشیپ  تمیق  دوش و  تقد  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  نانمس  هدننک  نیمات  اب  تیلولوا  ربارب  طیارش  رد.تسا  یمازلا  روتکاف 

 : یتسپ دک  نانمس ،  یرتسگداد  هرامش 2  نامتخاس  شخب  ضایف  نابایخ  یادتبا  یناقلاط  نابایخ  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3519135137

33364105-023  ، 33362663-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362664-023 :: 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

REXROTHREXROTH  دنرب دنرب ولاوورس   ولاوورس هاگتسد   هاگتسد هسهس   هربیلاکو   هربیلاکو ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

یاه یاه نامتخاس   نامتخاس هیلک   هیلک قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت وو   سیورس   سیورس  ، ، ینیبزاب ینیبزاب تهج   تهج تیحالص   تیحالص یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش   تکرش اباب   دادرارق   دادرارق نتسب   نتسب ناونع : : ناونع
یرتسگداد یرتسگداد

4040

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   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا هعبات  یاههاگتسیا  زکارم و  رد  هبوصنم  یتظافح  ینمیا و  یاه  متسیس  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001755 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  لوسپک  یدیلوت  ینواعت  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماگنه هک  دنشابیم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  ییاه  تکرش  ، تسویپ لیاف  رد  طباوض  ینف و  تاصخشم   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم رظان  دیئات  زا  سپ  هام  هس  ات  تخادرپ  ، دنیامن یراذگراب  ار  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هناماس و  کرادم  تمیق ،  داهنشیپ 

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

33292950-041  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ اباب   طولخم   طولخم ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101093856002210 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5988169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیماظن تفن  رابنا  تارباخم  نامتخاس  رورس و  قاتا  تسارح ،  گنیروتینام  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000145 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  خرن  تسویپ  هب  یداهنشیپ  خرن  زیلانآ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

4242

تفن تفن رابنا   رابنا تارباخم   تارباخم نامتخاس   نامتخاس وو   رورس   رورس قاتا   قاتا تسارح ،  ،  تسارح گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرشلامش تفن  رابنا  رد  یناشن  ششتآ  پمپ  ورتکلا  ندش  شوماخ  نشور و  ندرک  کیتاموتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092160000341 زاین :  هرامش 

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

قرشلامش تفن  رابنا  رد  یناشن  ششتآ  پمپ  ورتکلا  ندش  شوماخ  نشور و  ندرک  کیتاموتا  1 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

77506081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا یناشن  شتآ  متسیس  یزاس  تاموتا  یریگراب و  یاهوکس  یلیر و  هطوحم  رد  هدش  عطق  یاهلباک  تهج  نیزگیاج  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسب گنس 

1101091781000324 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/16 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمهب دادرارق -  لیاف  - راک حرش   – ریداقم تروص  تسویپ (  کرادم  هب  هجوت  اب  قوف  حرط  ماجنا  یارب  عوطقم  تروصب  ار  دوخ  یداهنشیپ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  دنا ) هدش  ءاضماو  رهم  الک  هک  هطوبرم  کرادم  مامضناب   ( ) یراکنامیپ ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ 

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

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن ششتآ   ششتآ پمپ   پمپ ورتکلا   ورتکلا ندش   ندش شوماخ   شوماخ وو   نشور   نشور ندرک   ندرک کیتاموتا   کیتاموتا ناونع : : ناونع 4444

رابنا رابنا یناشن   یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس یزاس   یزاس تاموتا   تاموتا وو   یریگراب   یریگراب یاهوکس   یاهوکس وو   یلیر   یلیر هطوحم   هطوحم ردرد   هدش   هدش عطق   عطق یاهلباک   یاهلباک تهج   تهج نیزگیاج   نیزگیاج یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 4545
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انزا ناتسرهش  (ع ) یلع ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا راک  یاهزوجم  روتکاف و  شیپ  کرادم  یراذگراب  / دشابیم تسویپ  گرب  کی   / یناریا دنرب  / قیرح افطا  مالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101091136000039 زاین :  هرامش 
انزا یلع ع  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZI-S815IR لدم قیرح  مالعا  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
انزا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  راک  یاهزوجم  روتکاف و  شیپ  کرادم  یراذگراب  / دشابیم تسویپ  گرب  کی   / یناریا دنرب  / قیرح افطا  مالعا و  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6871831133 یتسپ :  دک  ع ، )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  ماما  یوک  انزا  انزا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43428863-066  ، 43421993-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43421997-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالاد راغآ و  یتایلمع  هقطنم   F&G متسیس یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001214 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 6 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138354-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: 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

قیرح قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4646

نالاد نالاد وو   راغآ   راغآ یتایلمع   یتایلمع هقطنم   هقطنم   F&GF&G متسیس   متسیس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4747
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد حرش  قبط   battery powered smoke detector & ALARM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  یاه  متیآ  اب  هدوب و  هباشم  افرص  هدش  هئارا  یاهدک  ناریا 

1101093567000162 زاین :  هرامش 
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 34 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  هدش ،  تسویپ  تساوخرد  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب و  یم  نیوخراد  یتفن  تیاس  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  رابنا  الاک :  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123128-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: 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

اباب وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم افرص   افرص هدش   هدش هئارا   هئارا یاهدک   یاهدک ناریا   ناریا تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش قبط   قبط   battery powered smoke detector & ALARMbattery powered smoke detector & ALARM ناونع : : ناونع
درادن درادن تقباطم   تقباطم هدش   هدش تساوخرد   تساوخرد یاه   یاه متیآ   متیآ

4848
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

THERMOQUEST رتم ورتکلا  روتکتد و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000999 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0001-10  یناشن  شتآ  دربراک  دود  روتکتد  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج 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 13 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   sanco لرتنک لنپ  تاقلعتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000251 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نورآ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SANCO یتراجت مان   FB6100 لدم قیرح  ئافطا  نالعا و  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

هاگتسد 28 دادعت : 
1401/12/20 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

THERMOQUESTTHERMOQUEST رتم   رتم ورتکلا   ورتکلا وو   روتکتد   روتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   sancosanco  لرتنک لرتنک لنپ   لنپ تاقلعتم   تاقلعتم ناونع : : ناونع 5050

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

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

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

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

5988735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009003000174 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشمو  تمیق  داهنشیپ  گرب  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد / تسد / ددع  175 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکینورتکلا تروص  هب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  سپس  ددرگ  اضما  رهم و  لیمکت ،  تمرفربارب  تمیق  داهنشیپ  گرب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( .ددرگ یرازگراب 

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31104360-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یمالعا  تاحیضوت  تسویپ و  تازیهجت  تسیل  اب  قباطم  رتنس  اتید  قیرح  ءافطا  مالعا و  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003290000115 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   FUJIAN یتراجت مان  یزلف  لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 20 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   FM200 یثنخ زاگ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

رادافو ردان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88830566-021 :: 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

ینمیا ینمیا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5151

تسویپ تسویپ تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم رتنس   رتنس اتید   اتید قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  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 13 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوویدیو یریوصت  شیامن  متسیس  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003067000100 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FAM لدم یراوید  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  همیمض  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  همیمض 

ددرگ مالعا  یلک  تمیق 
ینف هتیمک  دات  زادعب  دیرخ 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  هنیزه  مامت 

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

77244999-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88462087-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا رگشیامن   رگشیامن لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FM200 زاگ اب  رورس  قاتا  قیرح  افطا  نالعا و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005454000037 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . نآ درکلمع  زاگ و  عون  تحص  تهج   ، ددرگیم یرادرب  هنومن  زاگ  نزخم  زا   ، زاگ یریگراک  هب  زا  دعب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413685541 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  لاناک  زا  رتالاب  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33660100-028  ، 33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: 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   4141 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

FM200FM200 زاگ   زاگ اباب   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 5454

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

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

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

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

5987199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NAS Storage تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000061 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
QSAN یتراجت مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   XN7008RE لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   Nas Storage زاس هریخذ  الاک :  مان 

QSAN هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   W 250 ناوت  V 220 ژاتلو  A 5 نایرج تدش 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ شرافس  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

021-82774430 یزعم سدنهم  ینف  سانشراک 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NAS StorageNAS Storage ناونع : : ناونع 5555
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ناتسچولب ناتسیس و  یندعم  یفاشتکا و  یاه  حرط  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  دیاب  هدنشورفو  تسویپ  لیاف  قبط   F100 لدم تگیتروف  لاوریافدیرخ  تساوخرد  هباشم و  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و 

1101094930000019 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  یندعم  یفاشتکا و  یاه  حرط  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FORTI-DB1000 لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف دیاب  هدنشورف  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط   F100 لدم تگیتروف  لاوریاف  هاگتسد  کی  دیرخ  تساوخرد  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  لیمکت ،  ار  تسویپ 

9816816449 یتسپ :  دک  مئاق 2 ،  شبن  مئاق -  یرتم  تسیب  نابایخ  نازابناج -  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435148-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435167-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ، ، لیمکت لیمکت ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف دیاب   دیاب هدنشورفو   هدنشورفو تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   F100F100 لدم   لدم تگیتروف   تگیتروف لاوریافدیرخ   لاوریافدیرخ تساوخرد   تساوخرد وو   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دیامن .دیامن یراذگراب   یراذگراب هناماس   هناماس ردرد   وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101005867000226 زاین :  هرامش 
رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/16 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

06153507283  – 09358041559

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

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

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب ددع   ددع   22 دادعت   دادعت هبهب   هبهب  33     11 چوس   چوس تسویپ   - - تسویپ   PDFPDF  لیاف لیاف ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم اباب   ددع   ددع   5050 دادعت   دادعت هبهب   سلریاو   سلریاو هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : - - ناونع
تسویپ تسویپ   PDFPDF  لیاف لیاف ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  PDF لیاف تامدخ  حرش  طیارش  قبط  -FG-200F تیگ یتروف  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000225 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ   PDFPDF  لیاف لیاف تامدخ   تامدخ حرش   حرش طیارش   طیارش قبط   قبط -- FG-200FFG-200F تیگ   تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 5858
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  qsan تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000448 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
QSAN یتراجت مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   XN7008RE لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   Nas Storage زاس هریخذ  الاک :  مان 

QSAN هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   W 250 ناوت  V 220 ژاتلو  A 5 نایرج تدش 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینامیلس سدنهم  مناخ  یلخاد 237  هرامش 43304 اب  لاوئس  ماهبا و  هنوگره  تروص  رد  تسا  لاور  قبط  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم ناتسا 051  زا  جراخ  سامت  یارب  هرامش  شیپ   .. دامرف رارقرب  طابترا 

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: 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 اباب   qsanqsan ناونع : : ناونع 5959
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هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ تاصخشم  قبط  وکسیس  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003003000025 زاین :  هرامش 

هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
 ( Cisco firePower 2110 with plr license ( active active deploy - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دشابن )  زوی  لانیجروا (  وین  ربتعم  یتناراگ  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل 

1134834681 یتسپ :  دک  هیریخ ،  روما  فاقوا و  نامزاس  وتاشول - لفون  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64872493-021  ، 64871144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64871140-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5987446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000060 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مادقا  تسویپ  کرادم  ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسدرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - زرواشک نابایخ  یادتبا   - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6613813593

33614805-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیذ لیذ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط وکسیس   وکسیس لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 6060

رورس رورس ناونع : : ناونع 6161
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   10G لژام ددع  وکسیس و 2  چوس  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ ربتعم یتناراگاب  / ههام کی  هیوست 
1101093035000677 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناجیابرذآ زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3850-NM-4-10G لدم یرتویپماک  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان  ( SFP-10G-BIDI-20 (10Gb/s BIDI 20km DDM لدم یرون  ربیف   SFP لوژام الاک :  مان 
داسرف رتسگ  طابترا  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی هیوست  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   10G لژام ددع  وکسیس و 2  چوس  ددع   2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  / ربتعم یتناراگاب  / ههام

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   1010 GG لژام   لژام ددع   ددع   22 وو   وکسیس   وکسیس چوس   چوس ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 160 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/77dnppv6krv5z?user=37505&ntc=5987479
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5987479?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 6 لحم  رد  لیوحت   - یتسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ینابیتشپ  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000201 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 28 دادعت : 

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

یموب ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا   - دشاب هدش  هتساوخ  تاصخشم  قبط  سانجا   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناکرف سناکرف ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 6363
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید یاضما  دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000691 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاضاقت  حرش  قباطم  - .

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

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

ددرگ  یراذگراب  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  نیوخراد  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123194-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یاضما   یاضما دپدپ   ناونع : : ناونع 6464
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دنبشارف نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرهد تشادهب  زکرم  یلخاد  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090819000024 زاین :  هرامش 

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

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

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

38758123-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38758123-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یسودرف  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 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرهد مرهد تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6565

 (.  (. رورس رورس ردیر   ردیر یرتاب   یرتاب وو   هکبش   هکبش تراک   تراک ،، رواپ رواپ ،، مرمر ،، دراه دراه رورس (  (  رورس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6666
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 . تسویپ تسیل  قبط  .هباشم  دک  ناریا  رورس )  ردیر  یرتاب  هکبش و  تراک  ، رواپ ، مر ، دراه رورس (  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000438 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   2X3160W PSU لدم  bladecenter HT AC power رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سیمارپ  یتراجت  مان   1S2P لدم  raid controller تراک نابیتشپ   cache یرتاب الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم   QLOGIC یتراجت مان   QLE 2560 لدم هنایار   FC hpe هکبش تراک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نوماه تاعالطا  یروانف  ناماگشیپ   HP یتراجت مان   B21-728629 لدم  GB 32 تیفرظ رورس  مر  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   G7 لدم  GB 600 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد  - هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 دنیآرف  هدنشورف - اب  هاگشنادات  عوجرم  ایودات  ، لیوحت ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.اسراپ سدنهم  ینف 38803248  هرواشم  تهج  سامت.دوش  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  .تساوخرد  قبطربتعم  یتناراگ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: 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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باراد نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  رتویپماک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091128000097 زاین :  هرامش 

باراد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ینسح روصنم   ADSL LAN410 لدم  Mb 16-2 لاقتنا تعرس   wired هنایار مدوم  الاک :  مان 

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

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هناماس  رد  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  مالقا  تسیل 

دیهد رارق  هنامماس  رد  یباختنا  یااک  لباقم  رد  ار  نا  لک  تمیق  دینک و  تسویپ  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  افطل 
دینک یراذگراب  اددجم  هدرک و  اضما  رهم و  ار  هدش  تسویپ  طیارش  لیاف  افطل 

7481917793 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  نابایخ  باراد - باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53540014-071  ، 53540011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53543791-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

wiredwired  هنایار هنایار مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6767
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلبت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000694 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043215-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ روتکاف  شیپ  حرش  هب  یا  هنایار  تازیهجت  تساوخرد :  دروم  یالاک  تاصخشم  .تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003609000113 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سرداد ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   upsa لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  هعطق  لنپ  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ روتکاف  شیپ  حرش  هب  یا  هنایار  تازیهجت  تساوخرد :  دروم  یالاک  تاصخشم  .تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هظفاح هظفاح تراک   تراک -- یروسالک یروسالک فیک   فیک -- تلبت تلبت ناونع : : ناونع 6868

هنایار هنایار یاه   یاه هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت هعطق   هعطق لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 160 ھحفص 53 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7q4yuxwqa7wmx?user=37505&ntc=5987683
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5987683?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pbe5evtuz7xma?user=37505&ntc=5987714
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5987714?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  یاضاقت 3161810343  ییویدار  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202000890 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

جوم یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   NEDA 1615 لدم  GHz 15 سناکرف  16E1 و Ethernet یدورو عون  ویوورکام  لاتیجید  هطقن  هب  هطقن  هلر  ویدار  الاک :  مان 
رواخ

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایوپ گنیدک  تیلباق  اب  یجورخ  ودو  ASI یدورو نتنا و  یدورو  ود  وهراوهام  یدورو  ود  اب   - یتراک سکامیر  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091211000024 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  12 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ایوپ گنیدک  تیلباق  اب  یجورخ  ودو  ASI یدورو نتنا و  یدورو  ود  وهراوهام  یدورو  ود  اب   - یتراک سکامیر  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166617466 یتسپ :  دک  یقرشناجیابرذآ ،  زکرم  یامیسوادص  مج  ماج  نابایخ  نمهب  راولب 29  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33162028-041  ، 33162022-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291151-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویوورکام ویوورکام لاتیجید   لاتیجید هطقن   هطقن هبهب   هطقن   هطقن هلر   هلر ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 7070

ایوپ ایوپ گنیدک   گنیدک تیلباق   تیلباق اباب   یجورخ   یجورخ ودو   ودو   ASIASI یدورو   یدورو وو   نتنآ   نتنآ یدورو   یدورو ودود   وو   هراوهام   هراوهام یدورو   یدورو ودود   اباب    -  - یتراک یتراک سکامیر   سکامیر ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  هنایار  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000668 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   G.SKILL هدنزاس عجرم   G.SKILL یتراجت مان   Trident Z RGB لدم  GB 16 تیفرظ  DDR4 4000MHz هنایار مر  الاک :  مان 

متسیس هداد  یاساپآ  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   Core i5-2500 لدم  GHz 3/30 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

تراپ هنایار  قفا  رتسگ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN PARS لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
هرک هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   Evo 860 m.2 لدم  GB 500 تیفرظ هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   GB 4 تیفرظ  GEFORCE GTX 1650 VENTUS XS 4G OC لدم هنایار  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نایناریا نایار  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   B460-FGAMINGASUS لدم  Rog strix دربردام الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

رواشم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   A4TECH هدنزاس عجرم   A4TECH یتراجت مان   3100N لدم هنایار  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
داسرف رتسگ  طابترا 

تس 5 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

سیدرپ هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP600A-GED لدم  W 600 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
زبس هرایس  تعنص 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یلام و  یتف ،  کرادم  یراذگ  راب  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  سامت 086-38244034-9  هرامش  هب  یدارم  یاقآ  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38244034-086  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هنایار   هنایار تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5988296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  ملق  دادعت 5  هب  یرونربیف  لوژامو  هکبش  چوسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000157 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455883 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/23 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

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

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

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

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

5988312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب ملق   ملق   55 دادعت   دادعت هبهب   یرونربیف   یرونربیف لوژامو   لوژامو هکبش   هکبش چوسدیرخ   چوسدیرخ ناونع : : ناونع 7373

(( تساوخرد تساوخرد تسویپ   تسویپ حرش   حرش وو   تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) KTC INSTRUMENT DEVICESKTC INSTRUMENT DEVICES ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) KTC INSTRUMENT DEVICES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004814 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نوتفن سراپ  ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   ABB هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ABB یتراجت مان   TU890 لدم  DCS لاتیجید یتظافح  لوژام  الاک :  مان 
نایناریا

ددع 9 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P7 لدم کولب  لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P7 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P15 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX2P15 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 56506   RH197P یتظافح لوژام  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
یژرنا نیهاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا   6ES7 لاتیجید یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

یژرنا نیهاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIMENSE یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا   6ES7 لاتیجید یدورو  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
داژن یرونا  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   N.D یتراجت مان   8000MC ینف هسانش  یکینورتکلا  دوید  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   DI810 لاتیجید یدورو  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس تازیهجت   ) ددرگ دیق  تاداهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  تکرش و  (. تسویپ تساوخرد  قبط  ) ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  : تسیمازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه.لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  همانیهاوگ  لصا  هئارا  (. دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و 

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

83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناهبهب ءایبنالا  متاخ  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 14 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد یصاصتخا  تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمات  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005331000029 زاین :  هرامش 

ناهبهب ص   ایبنالا   متاخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ویوورکیام کنیل  قیرط  زا  طابترا  یرارقرب  تاناکما   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
پآ کب  کنیل  یزادنا  هار  *

ناهبهب ناتسرهش  رد  میقتسم  رتفد  نتشاد  *
ناهبهب تاطابترا  تخاس  ریز  تکرش  رتسب  رب  طابترا  یرارقرب  تاناکما  *

6361663973 یتسپ :  دک  ملید ،  ردنب  هداج ی  یادتبا  - ناهبهب ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52721489-061  ، 52721373-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52721373-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآضیف تفت و  کی ، دزی  طوطخ  یرون  ربیف  یواح  ییاوه  ظفاحم  میس  تالآ  قاری  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000148 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دابآضیف تفت و  کی ، دزی  طوطخ  یرون  ربیف  یواح  ییاوه  ظفاحم  میس  تالآ  قاری  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد یصاصتخا   یصاصتخا تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 7575

طوطخ طوطخ یرون   یرون ربیف   ربیف یواح   یواح ییاوه   ییاوه ظفاحم   ظفاحم میس   میس تالآ   تالآ قاری   قاری دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676
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نارهت ناتسا  قرش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگراب کرادم  هارمه  هب  ار  هدش  هتساوخ  کرادم  افطل  ، تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   Feb رازفا تخس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یرازگراب  اضما  رهم و  مامضنا  هب  هدش 

1101070002000314 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  قرش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  متسیس  ایشرپ  یطابترا  یاه  هداد  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   LEVEL ONE یتراجت مان   FEP-0811 لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
LEVEL ONE هدنزاس عجرم  ناویات 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یرازگراب  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  اب  قباطم  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ  هدش و  مالعا  هباشم  تروصب  الاک  دک  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یرازگراب  ار  دوخ  داهنشیپ 

3973156731 یتسپ :  دک  بالضاف ،  با و  تکرش  نارادساپ  نابایخ  نهدور  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76511316-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76504301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   88 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7777
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ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000061 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مادقا  تسویپ  ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسدرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - زرواشک نابایخ  یادتبا   - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6613813593

33614805-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5988486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004218 زاین :  هرامش 

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

هرقرق 2227 دادعت : 
1401/09/15 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

رورس رورس ناونع : : ناونع 7878

تنرتنیا تنرتنیا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 7979
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داتس هزوح  رد  ناشخرد  یاهدادعتسا  شرورپ  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(G10 ًاحیجرت +   ) DL380 G10 رورس ددع  ود  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094139000004 زاین :  هرامش 

داتس هزوحرد  ناشخرد  یاهدادعتسا  شرورپ  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار دربهار  نیدار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نازیم هب  مر  ( هداد هاگیاپ  ) مود رورس  یارب  core 36 لقادح CPU ددع 2( رورس بو  ) لوا رورس  یارب  core 24 لقادح CPU دع 2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
پاکب یارب  تیابارت  4 لقادح نازیم  هب  یلومعم  SAS دراه اتید  یارب  تیابارت  4 لقادح نازیم  هب  SAS عونزا  SSD دراه تیاباگیگ  512 لقادح

1599958111 یتسپ :  دک  هقبط 7 ،  نادنم - هقالع  نامتخاس  هیمس - عطاقت  ینرق - دبهپس  خ  یسودرف - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82284179-021  ، 82284186-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82284184-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یضرف  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  هکبش  لباک  نفلت و  میس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000119 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاهلباک  یدیلوت  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف  نفلت  دربراک   8x0/4 mm^2 عطقم حطس   PVC ینوفیآ یتارباخم  لباک  الاک :  مان 

لمآ
رتم 1211 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( G10G10 ًاحیجرت +  +  ًاحیجرت  ) ) DL380 G10DL380 G10 رورس   رورس ددع   ددع ودود   یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 8080

هکبش هکبش لباک   لباک وو   نفلت   نفلت میس   میس ناونع : : ناونع 8181
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یریس هقطنم  رد  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDMI TO DVB - T روتالودم هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094077000191 زاین :  هرامش 

یریس هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ژورن  هدنزاس  روشک   EMC هدنزاس عجرم   SatLink 8560 FLS لدم یتارباخم  روتالودم  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

یریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب تسویپ  کرادم  اب  قباطم  رادقم  دادعت و  حرش -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا 

یزودلد سدنهم   09300930167 یلامتحا :  تاماهبا  عفر  تهج  نفلت 

دک کالپ 12 ،  دازکاخ  خ  جروت -  نابایخ   - سردم دیهش  عطاقت  هب  هدیسرن  لالب  دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943 یتسپ : 

23940261-021  ، 23380011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23382188-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDMI  TO DVB -  THDMI  TO DVB -  T روتالودم   روتالودم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8282
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاررقم  طباوض و  حرش  قباطم  تشر  زکرم  رد  تلو  هب 24  تلو  لدبم 48  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001762 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 013- اب  ینف  دراوم  اب  هطبار  رد  دیناوتیم  زاین  تروص  رد  تسا و  هدش  جرد  تسویپ  یاهلیاف  رد  ینف  یمومع و  طباوض  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یلخاد 24   32132594 هرامش 013 - اب  یمومع  دراوم  اب  هطبار  رد  یلخاد 20 و   32132594

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

33132594-013  ، 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

تلو تلو هبهب  2424   تلو   تلو   4848 لدبم   لدبم بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383
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زربلا هقطنم  بعش  تیریدم  هپس -  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  میس ،) یب   ) ییویدار تازیهجت  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004658000041 زاین :  هرامش 

زربلا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تامدخ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SEPURA یتراجت مان   STP 8X لدم  W 1 ناوت ییویدار  سناکرف  اب  یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

دیدج گرا  یتارباخم 
هاگتسد 9 دادعت : 

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

*** دشاب تسویپ  تسیل  رد  یتساوخرد  لدم  اب  قباطم  اقیقد  یتساوخرد  تاریهجت   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفریذپ دهاوخ  تروص  هطوبرم  ناسانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ 

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

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

32219547-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوفزد ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو هکبش  یرادهگن  ینابیتسپ و  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094693000087 زاین :  هرامش 

لوفزد ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 6 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سلریاو هکبش  یرادهگن  ینابیتسپ و  تامدخ  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6461795615 یتسپ :  دک  کاشم ،  دیهش  هچوک  یرظتنم و  نابایخ  نیب  بالقنا  نابایخ  لوفزد  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253881-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42230039-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم میس ،) ،) میس یبیب    ) ) ییویدار ییویدار تازیهجت   تازیهجت -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 8484

سلریاو سلریاو هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتسپ   ینابیتسپ تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  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 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  مالعا  هباشم  دکناریا  ) تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب   IPphone نفلت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001429000060 زاین :  هرامش 

ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقاف تاداهنشیپ  هب  ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  روآ  دهعت  زاجم و  یاضما  رهم و  اب  اددجم  تسویپ  لیاف  ندومن  رپ  زا  سپ.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سمش سدنهم  مناخ  یلخاد 228  سامت 05138679991  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  لیاف 

9178185794 یتسپ :  دک  دحاو 5 ،  کالپ 17 -  یروکف 17 -  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38679991-051  ، 38679735-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38680028-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیذغت عبانم  ریافیتکیر  رترونیا و  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001303000072 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هدشرهم  یراذگ و  تمیق  مالعتسا  کرادم  دنشاب و  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  جرد  طیارش  قبط  ناگدننک  نیماتزج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  متسیس 

7918963111 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ -  هار  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249734-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPphoneIPphone نفلت   نفلت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

هیذغت هیذغت عبانم   عبانم ریافیتکیر   ریافیتکیر وو   رترونیا   رترونیا یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 8787

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ روتکاف  شیپ  قباطم  ربیف  لوژام  هعطق  100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  هئارا  مدع  هدوب و  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  ءاضما و 

1101001017000592 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

بسک و ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   UNIT CPU-1 لدم  PLC عون  CPU لوژام الاک :  مان 
ماس راک 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تمیق  هئارا  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرگسع  75358222
سکف  26205036

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

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  عون عون   CPUCPU  لوژام لوژام ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PCI Adaptor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
**** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179001242 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ءاسک کت  ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   PCI ADAPTER یتراجت مان   TEG-PCITXP لدم میس  یب  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1

 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

5987223( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط  هکبش  یتینما  تازیهجت  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاسرهش5987992 هار و  لک  هرادا  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هزوح  تینما  ءاقترا  هحفص 13)تنایص و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم5988395 نیبرود  ریواصت  لاقتنا  لاوریاف  لیوحت  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 84)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تکرش5988607 یناگرزاب  یرادا و  یلام ، عماج  متسیس  دودحم  هعسوت  ینابیتشپ و  یربهار ، تامدخ 
قرب یورین  دیلوت 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5988709 حرش  قباطم   YOKOGAWA لرتنک متسیس  هحفص 26)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

میس میس یبیب   هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 8989
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتراظن5989218 یاه  نیبرود  یطابترا  هکبش  ییویدار ، یاه  کنیل  یطابترا ، هکبش  ینابیتشپ  دادرارق 
یرتویپماک یاه  متسیس  و 

هحفص 84) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   smd یرهش نویزیولت   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091471000127 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نابات ونت  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  داعبا   PH 10 لدم یگنر  مامت   LED یرهش نویزیولت  الاک :  مان 
عبرم رتم  8 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412003-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   smdsmd  یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت   88 ناونع : : ناونع 9090
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نادمه ناتسا  یتسیزهب   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5987463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هیلک  یارب  یتسویپ  لیاف  طیارش  تیاعر  .هاگتسد  دادعت 3  هب  نایانیبان  یارب   Notetaker لباترپ راگن  هتسجرب  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم یمازلا  ناگدننک 

1101000103000345 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سوتکپ هدننک  هضرع  عجرم  راگن  هتسجرب  یتراجت  مان  راگن 3  هتسجرب  لدم  لیرب  یسمل  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09183156045 اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516614563 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  یلعوب -  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38267081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262208-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش هیلک   هیلک یارب   یارب یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش تیاعر   تیاعر .هاگتسد   .هاگتسد دادعت  33   دادعت هبهب   نایانیبان   نایانیبان یارب   یارب   NotetakerNotetaker  لباترپ لباترپ راگن   راگن هتسجرب   هتسجرب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
 . . دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا ناگدننک   ناگدننک

9191
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  ددع - کی   TOUCH SCREEN HMI TERMINAL "STAHL" 15 INCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رارسا یاقآ   08633492836 سامت :  نفلت  .دشاب  یم  تسویپ 

1101092447001019 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامز بوراف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TOUCH SCREEN وردوخ  LCD 8 in یسمل رگشیامن  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف داهنشیپ  لاسرا.دشاب  یم  ینف  سانشراک  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ  - دشاب یم  رادیرخ  تکرش  رابنا  برد  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رارسا یاقآ   08633492836 سامت :  نفلت  .دشاب  یم  یمازلا 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492845-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

TOUCH SCREENTOUCH SCREEN  وردوخ وردوخ   LCD 8 inLCD 8 in یسمل   یسمل رگشیامن   رگشیامن هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 9292
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ناجیلد یرادرهش   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5987220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  تاصخشم  اب  یسرپ  ینتب  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005666000034 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناجیلد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زیربت نتب  تاپورتآ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 15 تماخض  30x50 cm داعبا یسرپ  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

یتعنص شرآ  هدننک  هضرع  عجرم   cm 50 عافترا  50x15 cm داعبا یسرپ  ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 4500 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
ناجیلد رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعالطا  تفایرد  یارب  .دامن  یراذگراب  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  هگرب  افطل  .دشاب  یم  اهب  مالعتسا  هگرب  لمع  کالم  تسا و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  یلیئاکیم  یاقآ  هرامش 09186942573  اب 

3791918181 یتسپ :  دک  جیسب ،  نادیم  ناجیلد ، رهش  یزکرم ، ناتسا  ناجیلد ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44228333-086  ، 44223636-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44228808-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رها 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 13 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب اهب مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم اباب   یسرپ   یسرپ ینتب   ینتب لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

 - - هناخ هناخ هسهس   یدیشروخ   یدیشروخ نزنز   کمشچ   کمشچ یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ امنهار -  -  امنهار غارچ   غارچ لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد لاتسیرک -  -  لاتسیرک ونوم   ونوم یدیشروخ   یدیشروخ هحفص   هحفص ناونع : : ناونع
تانبرک تانبرک یلپ   یلپ سنج   سنج یایا   هناخ   هناخ هسهس   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ رادنامز -  -  رادنامز یایا   هناخ   هناخ هسهس   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ

9494
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تروصب نینچمه  کیتاموتا و  یتسد و  تروصب  یزیر  همانرب  تیلباق  یاراد  نامرف  ولبات  یدیشروخ و  ید و  یا  لا  عون  زا  اهغارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . یرادرهش نامتخاس  لیوحت  دشاب و  نز  کمشچ 

1101005784000053 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تعنص رالوس  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   As-m20 لدم  W 20 ناوت  mm 28 تماخض  699x293 mm داعبا لاتسیرک  ونوم  یدیشروخ  هحفص  الاک :  مان 
هحفص 13 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ولبات هدنزاس  عجرم  نیپساک  نازاس  ولبات  یتراجت  مان   zagros0101 لدم عطاقت  رد  کیفارت  تیریدم  هنامز  ات 4  نشپآ 1  لوف  امنهار  غارچ  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

نیپساک نازاس  ولبات  هدننک  هضرع  عجرم  نیپساک  نازاس 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ابید هدننک  هضرع  عجرم  رتاهت  نارمع  ابید  هدنزاس  عجرم   RX 793 لدم  LED پمال عون  هناخ  هس  یدیشروخ  نز  کمشچ  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  الاک :  مان 

رتاهت نارمع 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم   LED یرون متسیس   cm 30 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  رادنامز  یا  هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم  یدیشروخ  یرون  متسیس   cm 30 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  یا  هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 39 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5451741377 یتسپ :  دک  رها ،  یرادرهش  رها ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232401-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44232403-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  ( سکع قبط  ) یتافیرشت لیتسا  یراون  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000176 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاسیا تعنص  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  سیتاسیا  تعنص  دمآرس  هدنزاس  عجرم   SSI-M3320 لدم لیتسا  سنج  یراون  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقا نفلت 09143030991  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  -2 .دشاب یم  یمازلا  یتساوخرد  تاصخشم  قبط  مالعتسا  یراذگراب  لیمکت و  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  الاک  سکع  تاصخشم و  -3 .دیریگب سامت  یرادا  تاعاس  رد  هداز  نیسح 

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط (( سکع سکع قبط   قبط )) یتافیرشت یتافیرشت لیتسا   لیتسا یراون   یراون دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 9595
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دنوامد 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 09 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5987617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش رابنا  رد  لیوحت  .تسویپ  قبط  تاصخشم  ولبات  عاونا  ددع   225

1101095935000045 زاین :  هرامش 
دنوامد یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یقوجلس دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  یقوجلس  دوعسم   32x75 cm هزیناولاگ قرو  یرهش  رباعم  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 
ددع 225 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  روتکافشیپ  طبترم و  همانساسا  ای  زاوج  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یرادرهش رابنا  رد  لیوحت  .دشاب  یم  یرادا  زور  یلا 45  لیوحت 15  زا  دعب  تخادرپ 

3971117761 یتسپ :  دک  همطاف ،  ترضح  ناتسرامیب  بنج  یرادرهش   راولب  دنوامد  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76326161-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76325959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5987648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاهروحم  یزاس ) نمیا  تهج  یا  هبرگ  مشچ   ) تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000406 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزیناولاگ هزیناولاگ قرو   قرو یرهش   یرهش رباعم   رباعم یناسر   یناسر عالطا   عالطا ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 9696

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم یزاس ) ) یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ  ) ) تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهار نیب  یهافر  یتامدخ  عمتجم  ییامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000160 زاین :  هرامش 

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

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1720-14011267 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  ینمیا  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یهار یهار نیب   نیب یهافر   یهافر یتامدخ   یتامدخ عمتجم   عمتجم ییامنهار   ییامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9898

یایا هداج   هداج ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9999
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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 08 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  تازیهجت  اب  یتراظن  اب  ناوخ  کالپ  نیبرود  بصن  اب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093618000047 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  زرابهد ) ) نادور یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لیباک نودیرف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SC3130 لدم یتراظن  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نادور رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  ناگدننک  تکرش  طیارش  تمدخ و  الاک و و  تاصخشم  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

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاین زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت اباب   یتراظن   یتراظن اباب   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود بصن   بصن اباب   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000322 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا هکرابم  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   RADCOM یتراجت مان   RC2000 لدم یدورو  تیگ  لرتنک  هاگتسد  ویتکا  ویدار  وترپ  رگسح  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  مینست  یتراجت  مان   GRS20-M لدم یا  هزاورد  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر مدع  تروص  رد.دنیامن  تسویپ   PDF تروصب دوخ  تکرش  ای  هاگشورف  گربرس  اب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ددرگ  یم  یسررب  یتاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  فذح  داهنشیپ 

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

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

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 10 110 1
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شرفت هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ددرت  لرتنک  طخ  رب  عماج  سیورس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004483000062 زاین :  هرامش 

شرفت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدنیآ یسدنهم  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   ICAN یتراجت مان  یا  هقلح  یلاتسیرک 1  هبعج  عماج  ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا مرن  ناشکهک  ناواک  هدنیآ  یسدنهم  هورگ  هدنزاس  عجرم  بو  تحت  عون  رازفا  مرن  ناشکهک  ناواک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  سوت  تعنص  نوتلآ  هدنزاس  عجرم   Altonco ALEL-HM6001 لدم تشگنارثا  دک و  تراک و  ریذپ  هعسوت  دنمشوه  یکینورتکلا  لفق  الاک :  مان 

سوت تعنص  نوتلآ 
ددع 60 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

شرفت رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتکد یاقآ  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  تخادرپ  لباق  هطوبرم  دحاو  دیئات  زا  دعب  تسویپ  لیاف  قبط  لرتنک  طخ  رب  عماج  سیورس  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  دنمورب 09123192586

3951879611 یتسپ :  دک  نارهت ،  هداج  رتمولیک 5  شرفت - شرفت ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36241260-086  ، 36227385-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36227814-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک طخطخ   ربرب   عماج   عماج سیورس   سیورس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 102102
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) یمشچ رکناد  روتوم  کینوی  روتارپا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002898 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  کینوی  هدنزاس  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SL20 لدم  100x220 cm داعبا هشیش  موینیمولآ و  سنج  ناملآ  رکناد  روتوم  اب  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
یمظاک یلع  هدننک 

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

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههامکی  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یلامج ) یاقآ   ) هرامش 09157162445 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رکناد رکناد روتوم   روتوم اباب   کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   لرتنک   - - لرتنک سسکا   سسکا اباب   هارمه   هارمه زیمت   زیمت قاتا   قاتا ردرد   ودود   کالرتنیا   کالرتنیا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 103103

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

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

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

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

5987621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  مالعتسا و  حرش  هب  تشر  هاگدورف  لرتنک ) سسکا   ) یسرتسد لرتنک  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001225000023 زاین :  هرامش 

نالیگ هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ کینورتکلا  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   BITEL یتراجت مان   IC 5500 لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

یقت دمحم  روپ  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   ACME GENREAL یتراجت مان   G-125 لدم یسرزاب  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
زرویار یعونصم  شوه  هدننک  هضرع  عجرم   FUTRONIC یتراجت مان   FS25 لدم ناوختراک  اب  تشگنا  کت  لاتیجید  تشگنا  رثا  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

مرف هک  یناگدننک  نیمات  تمیق  داھنشیپ  تسا  یھیدب  .دشاب  یم  هخروم 1401/09/09  هبنش  راھچ  زور  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دھاوخن  تئارق  دنیامنن ، روھمم  لیمکت و  ار  ینف  تاصخشم  مالعتسا و 

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

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

33720099-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کتکت لاتیجید   لاتیجید تشگنا   تشگنا رثا   رثا رنکسا   رنکسا یسرزاب -  -  یسرزاب تیگ   تیگ ناوخ -  -  ناوخ تراک   تراک هاگتسد   هاگتسد  ) ) هاگدورف هاگدورف لرتنک ) ) لرتنک سسکا   سسکا  ) ) یسرتسد یسرتسد لرتنک   لرتنک هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
 ( ( تشگنا تشگنا

104104
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ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000106 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

ربتعم یتناراگ  اب  قوف  یالاک.دوشیم  ماجنا  سانشراک  داتزا  سپ  هیوست.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  نیتناژرآ  نادیم  ات  لیوحتو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09126840086-81924370 سامت.تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ.دشاب 

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

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/11/29عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/31 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاهلیاف  گولاتاک  ینف و  تاصخشم  - faac ناشن  - کیتاموتا برد  یلیر  کج  ناونع : 

14013092 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/29 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مجاهم مجاهم یوردوخ   یوردوخ اباب   هلباقم   هلباقم تهج   تهج ذوفن   ذوفن دضدض   یمزر   یمزر عنام   عنام یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

faacfaac ناشن   ناشن  - - کیتاموتا کیتاموتا برد   برد یلیر   یلیر کجکج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106
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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 11 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  لیاف  رد  راک  حرش  ینف و  تاصخشم  .رسمار  هاگدورف  لرتنک  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000147 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

رسمار رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نتشاد تروص  رد  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  زاین  دروم  مزاول  ییاج و  هباج  لمح و  هژورپ و  یزادنا  هار  بصن و  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 01133716100  اب  لاوس  هنوگره 

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55225414-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ ینف  تایئزج  قباطم  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  هپس  کناب  بعش  رد  یدالوف  هغیت  پآ  لور  برد  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه 09155431235 یارب  سامت  هرامش  - هباشم دک  ناریا 

1101004794000100 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 107107

کناب کناب بعش   بعش ردرد   یدالوف   یدالوف هغیت   هغیت پآپآ   لور   لور برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 108108
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نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  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 16 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5989109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکناد روتوم  یکیناکم -  لفق  یرتاب و  هارمه  هب  فیسنز  نز و  مشچ  اب   STR کیتاموتا برد  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094769000064 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تاصخشم  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
**** یمازلا هعلاطم  ****

.ددرگ یم  لاطبا  هدننک  نیمات  تساوخرد  هدش  روهمم  دیدزاب  مرف  یرازگراب  مدع  تروص  رد 

1461713964 یتسپ :  دک  راهب ،  بنج  ینوناق - یکشزپ  بنج   - وردنک نیال  دمحا  لآ  لالج  زا  دعب  یناهفصا - یفرشا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35915096-021  ، 35915050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44264520-021 :: 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

نادمه هاگدورف   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5989161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف ام  کالم  یتسویپ .  لیاف  تاصخشم  قبط  هاگدورف  قطانم  هب  یسرتسد  لرتنک  هژورپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یتسویپ 

1101001517000017 زاین :  هرامش 
نادمه هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.دریگ یم  تروص  ینف  هیدات  راک و  ماجنا  زا  دعب  یدقن  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6513939651 یتسپ :  دک  نارهت ،  هداج  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32569026-081  ، 32569001-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32569004-081 :: 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

رکناد رکناد روتوم   روتوم یکیناکم -  -  یکیناکم لفق   لفق وو   یرتاب   یرتاب هارمه   هارمه هبهب   فیسنز   فیسنز وو   نزنز   مشچ   مشچ اباب     STRSTR کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد تباب   تباب ناونع : : ناونع 109109

هاگدورف هاگدورف قطانم   قطانم هبهب   یسرتسد   یسرتسد لرتنک   لرتنک هژورپ   هژورپ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

یتسویپ5987428 مالعتسا  تاصخشم  قبط  ( سکع قبط  ) یتافیرشت لیتسا  یراون  هحفص 70)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سوواکدبنگ یرهطم  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5987142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091524000021 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  یرهطم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هتسبرادم نیبرود  هاگتسد   20 - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  20 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهنت زاین  نالعا  نیا  .دنراد  ار  هژورپ  رد  تکرش  قح  ناتسلگ  ناتسا  رد  رقتسم  ناتسلگ و  یکشزپ  مولع  هدکشناد  زا  هدش  دات  ناراکنامیپ  تکرش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  زاین  دروم  نیبرود  تاصخشم.دشاب  یم  ناتسلگ  ناتسا  لخاد  ناگدننک  تکرش  یارب 

4971715997 یتسپ :  دک  سوواک ،  دبنگ  یرهطم  دیهش  ناتسرامیب  یقرش ، یناقلاط  نابایخ  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3355800-017  ، 33551115-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33551115-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( درالم یزکرم  شخب   ) هنگدیب یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هنگدیب  یرایهد  هتسب  رادم  نیبرود  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098051000009 زاین :  هرامش 

درالم ناتسرهش  هنگدیب  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
ناخ میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رهم یئاباب 
ددع 1 دادعت : 

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

یتسویپ تسیل  قبط  هنگدیب  یرایهد  هتسب  رادم  نیبرود  یارجا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3166137557 یتسپ :  دک  کالپ 93 ،  اضر  ماما  راولب  زرواشک  هچوک  هنگدیب  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65721840-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65721850-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هنگدیب   هنگدیب یرایهد   یرایهد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رهش  نیرز  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   - هلاناک رآ 40  یو  نا  ریوصت  طبض  هاگتسد  کی  اوهاد و  هلاناک  شش  نیبرود  ددع  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092714000002 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  نیرز  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
ناخ میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رهم یئاباب 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  رهش و  دالوف  یرتسگداد  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  دک  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشاب یم  تیولوا  رد  ناهفصا  ناتسا  هدننک  نیمات 

8471971157 یتسپ :  دک  یناشاک ،  نابایخ  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52220050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52224485-031 :: 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

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - هلاناک هلاناک   4040 رآرآ   یویو   نانا   ریوصت   ریوصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   اوهاد   اوهاد هلاناک   هلاناک شششش   نیبرود   نیبرود ددع   ددع   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرشب  تامدخ  ریاس  هتسبرادم و  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000068 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

111 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

هلالک رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلالک هاگدورف  راک  یارجا  لحم  .دوش  یرازگراب  اضما و  رهم  روتکاف  شیپ  یداهنشیپ و  تمیق  هارمهب  نآ  تاحفص  مامت  هعلاطم و  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یداهنشیپ  تمیق  رد  زیلانآ  هیارا  سامت .  نفلت  .دشابیم 01731228851 

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرشب   حرشب تامدخ   تامدخ ریاس   ریاس وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرشب  تامدخ  ریاس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000067 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ناگرگ هاگدورف  ارجا  لحم  .دوش  یرازگراب  اضما  رهم  روتکاف  شیپ  یداهنشیپ و  تمیق  هارمهب  نآ  تاحفص  مامت  هعلاطم و  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  یداهنشیپ  تمیق  رد  زیلانآ  هیارا  سامت .  نفلت   01731228851

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهباچ رود -  یاهبآ  یتالیش  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  تاقلعتم  هیلک  اب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092524000004 زاین :  هرامش 

راهباچ رود  یاهبآ  یتالیش  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تعنص و رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   UNV هدنزاس عجرم   UNV یتراجت مان   NVR32 sr3 لدم هلاناک  هتسبرادم 32  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هکبش
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971779417 یتسپ :  دک  تالیش ،  لک  هرادا  بنج  تالیش  یادهش  نادیم  - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35320450-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35320537-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 115115

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1161 16
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 64 و 16  هلاناک  NVR هاگتسد 2، یلخاد لسکیپاگم  نیبرودددع 5 59، یجراخ لسکیپاگم  نیبرود 8 ددع  بصن 29  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  - تسویپ تایئزج  قباطم  تیابارت  کسیددراه 6

1101004794000097 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   VIDEOR هدنزاس عجرم   ENEO یتراجت مان   VKCD-1332SM/3.8 لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ینادزی ناوضر  دمحم 

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

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

لوبق در و  رد  کناب.دشابیم  هدنشورفدهعت  رد  یلعف  هبوصنم  متسیس  ندیچرب  نینچمه  لیوحت و  یزادنا و  هار  ، بصن ات  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ 

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1616 وو     6464 هلاناک هلاناک   NVRNVR هاگتسد هاگتسد 22 ،، یلخاد یلخاد لسکیپاگم   لسکیپاگم 55 نیبرودددع   نیبرودددع 5959،، یجراخ یجراخ لسکیپاگم   لسکیپاگم 88 نیبرود   نیبرود ددع   ددع بصن  2929   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ تایئزج   تایئزج قباطم   قباطم تیابارت   تیابارت 66 کسیددراه   کسیددراه
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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 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DH-IPC- HFW2831 TP-ZS-S2 تاضحشم اب  اوهاد  هتسب  رادم  تلوب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000274 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
هلاس ود  ربتعم  یتناراگ  اب  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  8 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه ددرک  یم  زیراو  یراک  هتفه  ود  یط  ییاهن  غلبم  داتو  لیوحت  زا  سپ   - هرامش 29959414 هب  یقداص  سدنهم  اب  لاوس  عون  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا 

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

64464214-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: 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

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

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

5988280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  یارب  تنیالک  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003062000100 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 : 
1401/09/12 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

DH- IPC-  HFW2831 TP-ZS-S2DH- IPC-  HFW2831 TP-ZS-S2 تاضحشم   تاضحشم اباب   اوهاد   اوهاد هتسب   هتسب رادم   رادم تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 118118

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یارب   یارب تنیالک   تنیالک ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19
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ناتسدرک ناتسا  تاکرمگ  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 13 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ههام کی  تروصب  قامشاب (  یزرم  کرمگ  هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  یگدنیامن )  تکرش و  کرادم (  قاصلا  روتکاف و  شیپ  جرد 

1101003544000025 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 34 دادعت : 

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

دشاب  هتشاد  ار  ناویرم  ناتسرهش  رد  رقتسم  یگدنیامن  یتسیاب  هدننک  تکرش  ًامتح  ًامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن مالعا  تسویپ  تادنتسم  ساسا  رب  ار  دوخ  تمیق  یتسیاب  هدنشورف 

6614736771 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  یرادناتسا  بنج  ینیمخ  ماما  جدننس خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177749-087  ، 33177745-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33177745-087 :: 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

 ) ) کرادم کرادم قاصلا   قاصلا وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد ههام )  )  ههام کیکی   تروصب   تروصب قامشاب (  (  قامشاب یزرم   یزرم کرمگ   کرمگ هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا یگدنیامن )  )  یگدنیامن وو   تکرش   تکرش

120120
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نالیگ ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ کرادم  مالعتسا و  حرش  هب  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001225000024 زاین :  هرامش 
نالیگ هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نیوناکن هدننک  هضرع  عجرم   IP 65 تظافح هجرد   A 1000 نایرج تدش   VAC 400 ژاتلو یتعنص  دربراک   N-AD لدم فیعض  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33720099-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  - - قرب قرب ولبات   ولبات هنایار - - هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 12 112 1
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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 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HD-SD59430U-HN لدم اوهاد  ماد  دیپسا  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000275 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه ددرک  یم  زیراو  یراک  هتفه  ود  یط  ییاهن  غلبم  داتو  لیوحت  زا  سپ   - هرامش 29959414 هب  یقداص  سدنهم  اب  لاوس  عون  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا 

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

64464214-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: 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

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

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

5988337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تست روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000110 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
اوهاد دنرب   PFM-906 لدم - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HD-SD59430U-HNHD-SD59430U-HN  لدم لدم اوهاد   اوهاد ماد   ماد دیپسا   دیپسا نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 122122

تست تست روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 123123
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5988379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش مادقا  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلصا و ....  یتناراگ  لاس  کی  اب  تیابارت  لاتیجید 4  نرتسو  لانرتسکا  دراه  یکیرات -  رد  دید  تیبلاق  اب   1143g.e-i لدم نژیوکیاه  هکبش  ماد  نیبرود  دیرخ 

سامت 02142794210
1101090233000019 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ  1 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955934 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  میکح  هارگرزب  هب  هدیسرن  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42794210-021  ، 42794000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8801580-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب تیابارت   تیابارت   44 لاتیجید   لاتیجید نرتسو   نرتسو لانرتسکا   لانرتسکا دراه   دراه یکیرات -  -  یکیرات ردرد   دید   دید تیبلاق   تیبلاق اباب     1 1431143g.e- ig.e- i لدم   لدم نژیوکیاه   نژیوکیاه هکبش   هکبش ماد   ماد نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ....  .... وو یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ لاس   لاس کیکی  

124124
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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 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  ریواصت  لاقتنا  لاوریاف  لیوحت  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000105 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/30 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5988408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصوصخ طیارش   , ینف تاصخشم  اب  قباطم  هناخ ,"  دیلک  تسپ 20/63 ناتسوب و  عمتجم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تمیق  لودجو 

1101003809000547 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقارشا یاقآ  بانج  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت لاقتنا   لاقتنا لاوریاف   لاوریاف لیوحت   لیوحت وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 125125

هناخ هناخ دیلک   دیلک تسپ  20/6320/63 تسپ وو   ناتسوب   ناتسوب عمتجم   عمتجم هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126
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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 15 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک تاقلعتم  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000065 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدنزاس  عجرم  ناریدام  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   M2794 لدم  in 27 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم   INFINOVA یتراجت مان   V2020NX-16X8 لدم هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم  سکیرتام  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 1000 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 59 دادعت : 

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

.دوش هعلاعم  قیقد  لماک و  روطب  تسویپ  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  تسویپ  همان  دعت  روتکاف و  شیپ  یراذگراب 

.دنشاب یم  تیولوا  یاراد  یموب  یاه  تکرش 
.دامرف لصاح  سامت  یعیفشریم  یاقآ  هرامش 03431266000  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  ییامنهار  بسک  هب  زاین  تروص  رد 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5988616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک لماک تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 127127

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 128128

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

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

زا 160 ھحفص 96 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bcrdk89q5uj9f?user=37505&ntc=5988460
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5988460?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مب هاگدورف  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000063 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شفنب ناشکهک  یروانف  ابرهک  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   MSA 2060 لدم هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

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 500 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   NOKIA SIEMENS یتراجت مان   Chassis Assembly W/O Power Module لدم یتارباخم  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 

گنهاشیپ تاطابترا  هکبش  شرتسگ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   N521.663 لدم هکبش  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نموه یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   WR096B لدم  mm 510 عافترا  600x600 mm داعبا تینوی  یراوید 9  رورس  کر  الاک :  مان 
سودرف تراجت 

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

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
ناروآون هنیهب  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PBN هدنزاس عجرم   cm 50 یددع یکیتسالپ 1  هتسب   CAT6 UTP لدم دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناروآون هنیهب  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PBN هدنزاس عجرم   cm 30 یددع یکیتسالپ 1  هتسب   CAT6 UTP لدم دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 1.2TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR16-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ هعلاطم  قیقد  لماک و  روطب  تسویپ  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  همان  دهعت  مرف  روتکاف و  شیپ  یراذگراب 

.دامرف لصاح  سامت  یعیفش  ریم  یاقآ  هرامش 03431266000  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  ییامنهار  هب  زاین  تروص  رد 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاحیضوت  تسیل و  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003290000114 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88830566-021 :: 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

زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک دراهتشا  هبعش  هکبش  تحت   IP هتسب رادم  نیبرود  هناماس  بصن  دیرخ و  : تساوخرد دروم  تامدخ  .تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ کرادم  روتکاف و  شیپ  حرش  هب 
1101003609000114 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7133 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ حرش  هب  جرک  دراهتشا  هبعش  هکبش  تحت   IP هتسب رادم  نیبرود  هناماس  بصن  دیرخ و  : تساوخرد دروم  تامدخ  .تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ کرادم  روتکاف و 

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاحیضوت   تاحیضوت وو   تسیل   تسیل قباطم   قباطم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129

هکبش هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 130130

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق زیر  مالعا و  یلک  تمیق  * یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  * یزکرم نامتخاس  یریوصت  تراظن  متسیس  ویسپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  امازلا  تسویپردروتکاف  شیپ  یط 

1201001022000227 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تلاصا نیمضت  هئارا  ناسکی *  یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  یتسپدک  یادتبا 1400* زا  دیلوت  لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
یمازلا زاین  تروص  رد  همیب  باسحافم  هئارا   * هدش هئارا  یالاک 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

هدهع هب  تازیهجت  بصن   ، لقنو لمح  هنیزه  هنوگره  لک * هرادا  نیا  ناسانشراکداتو  تمدخ  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 45 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمویق 88113580. یاقآرتشیب  تاعالطا  دادرارق * دقع  زاین  تروص  رد  تامدخ  تیهامابدیرخ  یاهزاین  هیلک  هدننک *  نیمات 

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

تمیق تمیق زیر   زیر وو   مالعا   مالعا یلک   یلک تمیق   تمیق ** یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ** یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ جرد   جرد امازلا   امازلا تسویپردروتکاف   تسویپردروتکاف شیپ   شیپ یطیط  

131131
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تایلمع یگنهامه  تاطابترا و  زکرم  ( Dispatch  ) هیردیح تبرت   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یکشزپ یاهتیروف  و 

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

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

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

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

5988880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) یتظفاحم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091301000006 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ( Dispatch  ) یکشزپ یاهتیروف  تایلمع و  یگنهامه  تاطابترا و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( تسویپ تسیل  قبط   ) یتظفاحم نیبرود  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

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

هدش هداد  لماک  تاحیضوت  تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  سناژوا 115 ،  ینرق 1 -  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52242873-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52238137-051 :: 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

یتظفاحم یتظفاحم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 132132
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

ییابطابط همالع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5989218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک یاه  متسیس  یتراظن و  یاه  نیبرود  یطابترا  هکبش  ییویدار ، یاه  کنیل  یطابترا ، هکبش  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یئابطابط همالع  هاگشناد 

1101030600000135 زاین :  هرامش 
ییابطابط همالع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نفلت زکارم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیئامرف لصاح  سامت  یراختفا  سدنهم  هرامش 48392605  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف هجوت  یتسویپ  لیاف  هب 

1489684511 یتسپ :  دک  شزرو ،  نادیم  تمه - هارگرزب  عطاقت  - کیپملا هدکهد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44737530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737554-021 :: 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

زاین5988343 دروم  تازیهجت  اب  یتراظن  اب  ناوخ  کالپ  نیبرود  بصن  اب  هحفص 70)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5987852ADC ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
Access Control

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

هتسب5988616 رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 84)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرتویپماک یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس وو   یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش ییویدار ، ، ییویدار یاه   یاه کنیل   کنیل یطابترا ، ، یطابترا هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 133133
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  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

یاه5987496 هاگتسد  ریمعت  سیورس و   ، ینیبزاب تهج  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  اب  دادرارق  نتسب 
یرتسگداد یاه  نامتخاس  هیلک  قیرح  مالعا 

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رابنا5988169 تارباخم  نامتخاس  رورس و  قاتا  تسارح ،  گنیروتینام  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
تفن

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5988368 افطا  مالعا و  هحفص 31)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رکناد5987486 روتوم  اب  کیتاموتا  رد  لرتنک  - سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5987621 - یسرزاب تیگ  ناوخ -  تراک  هاگتسد   ) هاگدورف لرتنک ) سسکا   ) یسرتسد لرتنک  هژورپ 
 ( تشگنا کت  لاتیجید  تشگنا  رثا  رنکسا 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هاگدورف5988328 لرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاین5988343 دروم  تازیهجت  اب  یتراظن  اب  ناوخ  کالپ  نیبرود  بصن  اب  هحفص 70)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5989088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد ریسم  یزاس  هدایپ  یضرع  یلوط و  لیفورپ  هیهت  ریسم ،  یحارط  یفارگوپوت ،  هیهت  دابهپ  زا  هدافتسا  اب  ییاوه  ریوصت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینسمم ناتسرهش  هواتاپ  هقطنم 

1101003135000262 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

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

دروارب قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134737815 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  تیاده  عطاقت  نیطسلف  نابایخ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32355099-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32303522-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: 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

یلوط و5989088 لیفورپ  هیهت  ریسم ،  یحارط  یفارگوپوت ،  هیهت  دابهپ  زا  هدافتسا  اب  ییاوه  ریوصت  هیهت 
ریسم یزاس  هدایپ  یضرع 

هحفص 103) دابهپ  ( دابهپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریسم ریسم یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یضرع   یضرع وو   یلوط   یلوط لیفورپ   لیفورپ هیهت   هیهت ریسم ،  ،  ریسم یحارط   یحارط یفارگوپوت ،  ،  یفارگوپوت هیهت   هیهت دابهپ   دابهپ زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب   ییاوه   ییاوه ریوصت   ریوصت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 160 ھحفص 103 
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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

نایانیب مک  نایانیبان و  یاهشزرو  نویساردف   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرم نورب  تاقباسم  هب  یمازعا  لابلگ  یلم  میت  یشزرو  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090477000038 زاین :  هرامش 

نایانیب مک  نایانیبان و  یاهشزرو  نویساردف  هدننک :  رازگرب 
یشزرو شفک   . ددع لابلگ 11  یشزرو  سابل.ددع  دنب 6  جنرا  ددع .  یرلگ 6  راولش   . ددع دنبوناز 6  .گنر  ود  رد  ددع  ددرت 22  ترش  یت.تسد  یشزرو 11  نکمرگ  - 

ددع ددرت 11 شفک  ددع  یبرم 2  یارب  نکمرگ  راولش  ینلاس 6.
یشزرو الاک :  هورگ 
یرس  11 دادعت : 

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

لابلگ یشزرو  سابل.ددع  دنب 6  جنرا  ددع .  یرلگ 6  راولش   . ددع دنبوناز 6  .گنر  ود  رد  ددع  ددرت 22  ترش  یت.تسد  یشزرو 11  نکمرگ   . مالس اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نونمم.دوش همیمض  روتکاف  شیپ  افطل.ددع  ددرت 11 شفک  ینلاس 6 . یشزرو  شفک.ددع  یبرم 2  یارب  نکمرگ  راولش  ددع .   11

1571745411 یتسپ :  دک  یدوریش ،  یشزرو  هعومجم  ریت  نادیم 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88810197-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88810196-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لابلگ5987131 یلم  میت  یشزرو  مزاول  هحفص 13)دیرخ  ددرت  ( ددرت

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

ددرت5987248 لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ5987286 لیاف  قبط  ددرت  لرتنک  طخ  رب  عماج  سیورس  یزادنا  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5987852ADC ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
Access Control

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لابلگ لابلگ یلم   یلم میت   میت یشزرو   یشزرو مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

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   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یناشن  شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001756 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  لوسپک  یدیلوت  ینواعت  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماگنه هک  دنشابیم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  ییاه  تکرش  ، تسویپ لیاف  رد  طباوض  ینف و  تاصخشم   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم رظان  دیئات  زا  سپ  هام  هس  ات  تخادرپ  ، دنیامن یراذگراب  ار  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هناماس و  کرادم  تمیق ،  داهنشیپ 

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

33292950-041  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0075  / :: م م آ ج یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nisoc.ir :: عبنم :: 1401/09/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988159 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HSE تسیز طیحم  تشادهب و  ینمیا ،  هرادا  هعبات  یاه  هاگتسیارد  قیرح  ءافطا  تایلمع  تامدخ  ماجنا  یناسنا  یورین  نیمات  هب  طوبرم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 136136

HSEHSE  تسیز تسیز طیحم   طیحم وو   تشادهب   تشادهب ینمیا ،  ،  ینمیا هرادا   هرادا هعبات   هعبات یاه   یاه هاگتسیارد   هاگتسیارد قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا تایلمع   تایلمع تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 137137

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

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

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

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

5988415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  یاه  لوسپک  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000135 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درارق یاه  هرصبت  اه و  هدام  هب  ندش  مک  ای  هفاضا و  ناکما  / تسویپ دادرارق  ربارب  بعش  قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  یرادهگن  سیورس و  ژراش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لحاص  سامت  هرامش 36000644  اب  تاماهبا  هنوگ  ره  عفر  / دشاب یم  یمازلا  دادرارق  تسویپ  لیمکت و  / دشاب یم  روصتم  هناماس  تسویپ 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زوا تشادهب  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنپ قرب و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093016000119 زاین :  هرامش 

زوا تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تاو لنپ 12  ددع و  یفقس 50 درگ  تاو  لنپ 12   - رتم قرب 200 لباک 6*3  - رتم نتنآ 400 لباک   - رتم جوزود 250 نفلت  لباک  - رتم رتم 200   3 قیرح 1.5 * نالعا  لباک  - 

ددع 10 رپمآ زاف 40 کت  ظفاحم   - ددع یفقس 40
یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 

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

زوا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 09107110215 ادودح 1  تخادرپ  مالعتسا و  تسویپ  ددرگ و  جرد  روتکاف و  شیپ  هناگادج  تاصخشم  الاک و  دنرب  روتکاف و  شیپ  رودص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431975566 یتسپ :  دک  جنخ ،  هداج  زوا -  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52519272-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247111-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه لوسپک   لوسپک یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 138138

لنپ لنپ وو   قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5989202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( عبرم رتم  نورکیم (50  تماخض 300  هب  قیرح  راجفنا و  دض  هلولگ و  هبرض و  دض  تنمیل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101096412000325 زاین :  هرامش 
متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

لامش نارگانیم  مخ  هشیش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 4 تماخض  1x1 m داعبا ینامتخاس  هلولگ  دض  تنیمل  هشیش  الاک :  مان 
عبرم رتم  50 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( عبرم رتم  نورکیم (50  تماخض 300  هب  قیرح  راجفنا و  دض  هلولگ و  هبرض و  دض  تنمیل  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

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

31319672-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5987141 تسیل  قبط  یناشن  شتآ  هحفص 8)لوسپک  قیرح  ( قیرح

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

یاه5987496 هاگتسد  ریمعت  سیورس و   ، ینیبزاب تهج  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  اب  دادرارق  نتسب 
یرتسگداد یاه  نامتخاس  هیلک  قیرح  مالعا 

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ5987684 اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  هحفص 31)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5987758، ینمیا هرادا  هعبات  یاه  هاگتسیا  رد  قیرح  افطا  تایلمع  تامدخ  ماجنا  یناسنا  یورین  نیمأت 
HSE تسیز طیحم  تشادهب و 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسیل5988070 دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب  قیرح  . نالعا  متسیس  یشکلباک  یزادنا و  هار  ریمعت و 
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  زکرم  زاین  قیقد 

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینمیا5988159 هرادا  هعبات  یاه  هاگتسیارد  قیرح  ءافطا  تایلمع  تامدخ  ماجنا  یناسنا  یورین  نیمات 
HSE تسیز طیحم  تشادهب و  ، 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

ینامتخاس ینامتخاس هلولگ   هلولگ دضدض   تنیمل   تنیمل هشیشدیرخ   هشیشدیرخ ناونع : : ناونع 140140
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رابنا5988169 تارباخم  نامتخاس  رورس و  قاتا  تسارح ،  گنیروتینام  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
تفن

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5988368 افطا  مالعا و  هحفص 31)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5988415 ءافطا  یاه  لوسپک  یرادهگن  هحفص 8)سیورس و  قیرح  ( قیرح

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

لنپ5988714 قرب و  هحفص 8)لباک  قیرح  ( قیرح

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

تسویپ5988716 حرش  قباطم   sanco لرتنک لنپ  هحفص 31)تاقلعتم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5988907 تازیهجت  تسیل  اب  قباطم  رتنس  اتید  قیرح  ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هحفص 31)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5988934 نالعا  رگشیامن  لرتنک  هحفص 31)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لحاس5988981 یراجت  عمتجم  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  هحفص 8)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5989098FM200 زاگ اب  رورس  قاتا  قیرح  افطا  نالعا و  هحفص 31)مالعتسا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینامتخاس5989202 هلولگ  دض  تنیمل  هحفص 8)هشیشدیرخ  قیرح  ( قیرح

(( 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

قیرح5988368 افطا  مالعا و  هحفص 31)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاهدک5988496 ناریا  تساوخرد  حرش  قبط   battery powered smoke detector & ALARM
درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  یاه  متیآ  اب  هدوب و  هباشم  افرص  هدش  هئارا 

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5988683THERMOQUEST رتم ورتکلا  روتکتد و  هحفص 31)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 13 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5987245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوفورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000462 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یفجن شوایس  هدننک  هضرع  عجرم  رزیانس  یتراجت  مان  یرادرب  ملیف  نیبرود   E 822-S لدم لاتیجید  نوفورکیم  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

sony full hd1920*1080 یرادربملیف نیبرود  نفورکیم  یراک  زور  تسیب  هیوست  - ددرگ هئارا  تاصخشم  قبط  - هباشمدک ناریا   - ناگیار لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38412081-051  ، 38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهیقف رتکد  دیهش  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 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5987414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکساراپال نیبرود  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000639 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دراگراساپ  تمالس  نازاس  نیون  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 150  یوقلح  لدم  یپوکساراپال  نیبرود  فرصم  رابکی  لیرتسا  شکور  الاک :  مان 
دراگراساپ تمالس  نازاس  نیون 

نتراک 2000 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناخیراس لخاد 09178540040  دیلوت  طقف  یرابتعا  تخادرپ  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32125400-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوفورکیم نوفورکیم ناونع : : ناونع 141141

یپوکساراپال یپوکساراپال نیبرود   نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع 142142
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5988212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملق دادعت 14  هب  تسویپ  حرش  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... رمیاه و دنرب  چنیا  ویسپ 12  دناب  ورپ -  انیاد  میس  یب  نوفورکیم   - PV دنرب لاستوف  نلاس  تهج  تخت  رسکیم  رواپ  لاستوف -  نلاس  تهج  رواپ  دیرخ 

1201092258000087 زاین :  هرامش 
قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

.تسویپ رد  جردنم  حرش  قباطم  ًانیع  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

تس رتم ، ددع ،  14 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دهشم یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  یرازگراب  دک  ناریا  هئارا  تهج  ًافرص  هلحرم  نیا  رد  اضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویسپ ویسپ دناب   دناب ورپ -  -  ورپ انیاد   انیاد میس   میس یبیب   نوفورکیم   نوفورکیم  -  - PVPV  دنرب دنرب لاستوف   لاستوف نلاس   نلاس تهج   تهج تخت   تخت رسکیم   رسکیم رواپ   رواپ لاستوف -  -  لاستوف نلاس   نلاس تهج   تهج رواپ   رواپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ...  ... وو رمیاه   رمیاه دنرب   دنرب چنیا   چنیا   1212

143143
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یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نژیوومرت  ) یراگنامرگ نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009003000175 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشمو  تمیق  داهنشیپ  گرب  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب یکینورتکلا  تروص  هب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  سپس  ددرگ  اضما  رهم و  لیمکت ،  تمرفربارب  تمیق  داهنشیپ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( .ددرگ

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31104360-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( نژیوومرت نژیوومرت  ) ) یراگنامرگ یراگنامرگ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 144144
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رپمآ  42 تلو -  یرطاب 12  ددع  دادعت 168  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000207 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
اکوف نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FUJIFILM یتراجت مان  لدم 2500   A 1/5 نایرج تدش   V 9 ژاتلو نیبرود  یرطاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 168 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تمیق  مالعا  زاین  یلک  حرش  قباطم  هدیدرگ ، هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  (: 2

تسا یمازلا  یسررب  تهج  روتکاف  شیپ  هئارا  (: 3
دامن لصاح  سامت  هرامش 02123902090 و 02123902087  اب  یگنهامه  تهج  (: 4

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رپمآ رپمآ   4242 تلو -  -  تلو   1212 یرطاب   یرطاب ددع   ددع   168168 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 145145
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زقس یرادرهش   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یتسویپ  تاصخشم  قباطم   comna n3 کرام میمش  هناماس  هب  لاصتا  تیلباق  اب  سناکرف  یتلوم  رور  سیب و  هدنریگ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا 

1101090862000160 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیبرود دارآ  هدننک  هضرع  عجرم  کتارآ  یتراجت  مان   AT70 لدم یرادرب  هشقن  سا  یپ  یج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یدمحا 09189846252 هدننک -  نیمٌات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ههام -  تخادرپ 3  دشاب -  یم  رطن  دم   comna n3 سا یپ  یج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681653111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   - یعامتجا نیمات  نامزاس  یوربور  تلاسر  نابایخ  زقس  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36228863-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225125-087 :: 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

هتسب5987142 رادم  هحفص 84)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 13)نوفورکیم5987245 نیبرود  ( نیبرود

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

یتسویپ5987388 تسیل  قبط  هنگدیب  یرایهد  هتسب  رادم  نیبرود  یارجا  هحفص 84)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یپوکساراپال5987414 نیبرود  هحفص 13)رواک  نیبرود  ( نیبرود

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

5987431 - هلاناک رآ 40  یو  نا  ریوصت  طبض  هاگتسد  کی  اوهاد و  هلاناک  شش  نیبرود  ددع  دیرخ 8 
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

هحفص 84) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5987437 لیاف  حرشب  تامدخ  ریاس  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 84)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5987481 رادم  نیبرود  هحفص 84)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سناکرف5987525 ییویدار  کنیل  هحفص 40)نتنآ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

میمش میمش هناماس   هناماس هبهب   لاصتا   لاصتا تیلباق   تیلباق اباب   سناکرف   سناکرف یتلوم   یتلوم رور   رور وو   سیب   سیب هدنریگ   هدنریگ تستس   ناونع : : ناونع 146146
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5987581 تسیل  حرش  هب  تاقلعتم  هیلک  اب  هتسب  رادم  هحفص 84)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5988065، یلخاد لسکیپاگم  نیبرودددع 5 59، یجراخ لسکیپاگم  نیبرود 8 ددع  بصن 29  دیرخ و 
دک ناریا  - تسویپ تایئزج  قباطم  تیابارت  کسیددراه 6 ددع  64 و 16  هلاناک  NVR هاگتسد 2

هباشم

هحفص 84) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5988102DH-IPC- HFW2831 TP-ZS-S2 تاضحشم اب  اوهاد  هتسب  رادم  تلوب  هحفص 84)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5988212 - PV دنرب لاستوف  نلاس  تهج  تخت  رسکیم  رواپ  لاستوف -  نلاس  تهج  رواپ  دیرخ 
 ... رمیاه و دنرب  چنیا  ویسپ 12  دناب  ورپ -  انیاد  میس  یب  نوفورکیم 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5988280 کرادم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  یارب  تنیالک  ددع  کی  هحفص 84)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

جرد5988302 ههام )  کی  تروصب  قامشاب (  یزرم  کرمگ  هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  دادرارق 
دشاب یم  یمازلا  یگدنیامن )  تکرش و  کرادم (  قاصلا  روتکاف و  شیپ 

هحفص 84) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5988325 رادم  نیبرود   - قرب ولبات  هنایار - هکبش  اتید  هحفص 84)چیئوس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5988331HD-SD59430U-HN لدم اوهاد  ماد  دیپسا  هحفص 84)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاین5988343 دروم  تازیهجت  اب  یتراظن  اب  ناوخ  کالپ  نیبرود  بصن  اب  هحفص 70)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دراه5988379 یکیرات -  رد  دید  تیبلاق  اب   1143g.e-i لدم نژیوکیاه  هکبش  ماد  نیبرود  دیرخ 
 .... یلصا و یتناراگ  لاس  کی  اب  تیابارت  لاتیجید 4  نرتسو  لانرتسکا 

هحفص 84) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5988395 نیبرود  ریواصت  لاقتنا  لاوریاف  لیوحت  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 84)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناخ5988408 دیلک  تسپ 20/63 ناتسوب و  عمتجم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 84)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لماک5988460 تاقلعتم  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یارجا  هحفص 84)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5988616 رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 84)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5988652( نژیوومرت  ) یراگنامرگ هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود
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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

رپمآ5988665  42 تلو -  یرطاب 12  ددع  دادعت 168  هحفص 13)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5988742 تاحیضوت  تسیل و  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 84)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش5988823 تحت  هتسب  رادم  هحفص 84)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

میمش5988836 هناماس  هب  لاصتا  تیلباق  اب  سناکرف  یتلوم  رور  سیب و  هدنریگ  هحفص 13)تس  نیبرود  ( نیبرود

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

یتظفاحم5988880 هحفص 84)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن5989218 یاه  نیبرود  یطابترا  هکبش  ییویدار ، یاه  کنیل  یطابترا ، هکبش  ینابیتشپ  دادرارق 
یرتویپماک یاه  متسیس  و 

هحفص 84) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

5987186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط   SAN Switch هاگتسد کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000590 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   DELL San Switch لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ قبط   قبط   SAN SwitchSAN Switch هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 147147
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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 14 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5987824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101001017000591 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   8Gb shortwave B-series FC SFP +1PACK لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 49 دادعت : 

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

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

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعلاطم تسویپ  لیاف  دنک  نیمات  ار  رظن  دروم  تسیل  دراد  رظن  رد  ناتسچولبو  ناتسیس  یرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004884000088 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 8 تیفرظ  TAPE BACK UP زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

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

( با کب  بیت  هاگتسد  ) تسا هباشم  دک  ناریا  یاراد  الاک  دوش  یرادگ  تمیق  نا  یانبمرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816718793 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  نابایخ  یدازآ _  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31127677-054  ، 33221091-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221091-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 148148

GBGB  88 تیفرظ   تیفرظ   TAPE BACK UPTAPE BACK UP  زاس زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 149149

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

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

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

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

5988514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ (  لیاف  قبط  تاقلعتم  اب  جیروتسا  نس  ای  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000124 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak J630SDPE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

 . ددرگ تیاعر  یتسویپ  لیاف  قبط  دیرخ  یصاصتخا  طیارش 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ (  (  یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم اباب   جیروتسا   جیروتسا نسنس   ایای   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 150150
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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   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52457546 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/07هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP 3Par8200 زاس هریخذ  هاگتسد  رلورتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP 3Par8200HP 3Par8200 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد رلورتنک   رلورتنک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  ناکدوک  یبط  زکرم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  نارهت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  امتح  امتح  افطل 

.دنشاب هتشاد  کیتامروفنا  یاروش  روجم  امتح  ناگدننک  تکرش  هیلک 
1101030527000103 زاین :  هرامش 

نارهت ناکدوک  یبط  زکرم  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733151 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  یبط  زکرم  بیرق  رتکد  نابایخ  زرواشکراولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61472101-021  ، 61479-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66930024-021 :: 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

5987186( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط   SAN Switch هاگتسد هحفص 115)کی  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5987199NAS Storage(40 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5987396 لیاف  تاصخشم  اب  qsan(40 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار5987824 زاس  هحفص 115)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5988413GB 8 تیفرظ  TAPE BACK UP زاس هحفص 115)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یم5988514 هباشم  دک  ناریا  یتسویپ (  لیاف  قبط  تاقلعتم  اب  جیروتسا  نس  ای  زاس  هریخذ  هاگتسد 
 ( دشاب

هحفص 115) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتسب5988616 رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 84)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 152152

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

5988705HP 3Par8200 زاس هریخذ  هاگتسد  رلورتنک  هحفص 115)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس5988885 هریخذ  هحفص 115)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5987428 مالعتسا  تاصخشم  قبط  ( سکع قبط  ) یتافیرشت لیتسا  یراون  هحفص 70)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

یتسویپ5987428 مالعتسا  تاصخشم  قبط  ( سکع قبط  ) یتافیرشت لیتسا  یراون  هحفص 70)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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 " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادمه ناتسا  یتسیزهب   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5987119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یمازلا  ناگدننک  تکرش  هیلک  یارب  یتسویپ  لیاف  طیارش  تیاعر  .هاگتسد  60 دادعت هب  ژراش  لباق  ردروکر  سیو  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101000103000343 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زربلا زیهجت  اتکی  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  زیهجت  اتکی  یتراجت  مان   GB 4 تیفرظ  YTA_S لدم یراگنربخ  ادص  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 60 دادعت : 

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

.دیئامرف لصاح  سامت  یعراز  مناخ  هرامش 09183156045  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516614563 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  یلعوب -  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38267081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262208-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

یارب5987119 یتسویپ  لیاف  طیارش  تیاعر  .هاگتسد  60 دادعت هب  ژراش  لباق  ردروکر  سیو  هاگتسد 
.دشاب یم  یمازلا  ناگدننک  تکرش  هیلک 

هحفص 121) ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

.دشاب .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش هیلک   هیلک یارب   یارب یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش تیاعر   تیاعر .هاگتسد   .هاگتسد 6060 دادعت دادعت هبهب   ژراش   ژراش لباق   لباق ردروکر   ردروکر سیو   سیو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 153153

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک دک  دوش  همیمض  زوتکاف  شیپ  تسویپ -  ینف  تاصخشم  حرشب  تیابارت  دراه 6  کسید +  کناب  رورس +  لرتنک  دیر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم 

1101001326000046 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کانشیدنا دیرف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS یتراجت مان   RS700-E6/RS4 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rmto.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هاگتسد  دیرخ 40  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم الاک   الاک دکدک   دوش   دوش همیمض   همیمض زوتکاف   زوتکاف شیپ   شیپ تسویپ -  -  تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم حرشب   حرشب تیابارت   تیابارت   66 دراه   دراه کسید +  +  کسید کناب   کناب رورس +  +  رورس لرتنک   لرتنک دیر   دیر ناونع : : ناونع
تسا تسا

154154

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 155155

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

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

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

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

5987217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ تاصخشم  قبط  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003003000024 زاین :  هرامش 

هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
EMC vnx 4TB 7.2K 3.5 HDD inch 6GB تاصخشم :  - 

V3 vs07040 ربمان :  تراپ 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  20 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 DOM الاب هب  لاس 2019  دیلوت  دشابن )  زوی  لانیجروا (  وین  ربتعم و  یتناراگ  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  امتح  افطل 

1134834681 یتسپ :  دک  هیریخ ،  روما  فاقوا و  نامزاس  وتاشول - لفون  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64872493-021  ، 64871144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64871140-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیذ لیذ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 156156

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

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

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

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

5987269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

1201003003000022 زاین :  هرامش 
هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

 ( دشابن زوی  دشاب  ( لانیجروا  وین  ربتعم و  یتناراگ  اب  هاگتسد  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطل ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1134834681 یتسپ :  دک  هیریخ ،  روما  فاقوا و  نامزاس  وتاشول - لفون  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64872493-021  ، 64871144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64871140-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HPHP  رورس رورس ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(HP DL580Gen8 یرازفا تخس  هصخشم  اب   ) رورس ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  تاداریا 

1101005373000013 زاین :  هرامش 
روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن  هدننک :  رازگرب 

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

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

دیامن یم  بلس  دوخ  یوس  زا  ار  یضارتعا  هنوگره  تکرش  دشاب و  یم  فارصنا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  راک  تنامض  رت و  هنافصنم  تمیق  رترب و  تیفیک  باختنا  کالم 

دامرف لصاح  سامت  یزیزع  سدنهم  یلخاد 129  هرامش 88925791 اب  ینف  تالاوس  تهج 

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

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

88937007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  شوش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراداروما 06142832094 هرامشاب یگنهامه  تهج  شوش  هبعش  رورس  قاتا  ییاجباجو  لاقتنا  صوصخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093021000019 زاین :  هرامش 

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

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

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6471773168 یتسپ :  دک  قداص ،  رفعج  ماما  راولب  یلامش  یرهش  نیمز  شوش  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42829984-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42824767-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( HP DL580Gen8HP DL580Gen8 یرازفا   یرازفا تخس   تخس هصخشم   هصخشم اباب    ) ) رورس رورس ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 158158

رورس رورس قاتا   قاتا ییاجباجو   ییاجباجو لاقتنا   لاقتنا صوصخرد   صوصخرد ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ یعامتجا  نیمات  یلزنا  ردنب  ایرد  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  ینف  تاصخشم  اب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092080000003 زاین :  هرامش 

( یلزنا  ) ایرد یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 GEN10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4315895516 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  یوربور  - ماما -خ  یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44420099-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44420399-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین دروم   دروم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، لانیجروا  HPE ProLiant DL560 Gen10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلصا ربتعم و  یتناراگ  هارمه  هب  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  اقیقد 

1201005373000056 زاین :  هرامش 
روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  - 
دوش هتفرگ  رظن  رد   SSD یاهدراه زا  ینابیتشپ  ناکما  تسیاب  یم 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دیامن یم  بلس  دوخ  یوس  زا  ار  یضارتعا  هنوگره  تکرش  دشاب و  یم  فارصنا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  رت  هنافصنم  تمیق  رترب و  تیفیک  باختنا  کالم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  نآ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  لمح و  هنیزه 

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

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

88937007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصا یلصا وو   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ هارمه   هارمه هبهب   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   اقیقد   اقیقد لانیجروا ، ، لانیجروا   HPE ProLiant DL560  Gen10HPE ProLiant DL560  Gen10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 16 116 1

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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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  دشاب )  یم  هباشم  دک  ناریا  رورس (  یزادنا  هار  بصن  هنیزه و  اب   HP proliant DL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000125 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

 ( ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما  رهم و  زا  سپ  یتسویپ  دراوم  ددرگ ( .  تیاعر  یتسویپ  لیاف  قبط  یصاصتخا  طیارش 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط دشاب )  )  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا رورس (  (  رورس یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن وو   هنیزه   هنیزه اباب     HP proliant DL380 G10HP proliant DL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 162162

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  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 14 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا  تسویپ .  یاهلیاف  قبط  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000248 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  .دنشاب  ضیوعت  یتناراگ  لاسکی  اب  ون و  یلصا  تسیابیم  سانجا  هباشمدک  ناریا  زا  تسویپ .  یاهلیاف  قبط  رورس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپروتکاف  شیپالاک  لیوحتزا  سپ  هام  تخادرپ 3 هدنشورف .  هدهعب  قربو  بآرابناات  هیلختو  یریگراب  لمح و  . 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ 

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

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

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

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

5988662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  - یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  هکبش  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000207000124 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32229059-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا زازا   تسویپ .  .  تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف قبط   قبط رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 163163

.دشاب .دشاب یمیم   لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا -- یتسویپ یتسویپ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش رورس   رورس ناونع : : ناونع 164164

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(HPE 32GB microSD RAID1 USB Boot Drive (p21868-B21 تاصخشم اب  رورس  رفسف  لوژام  ددع   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001144000164 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اتشگ یورارف  یا  هچیرد  هدننک  هضرع  عجرم   OPTICIS یتراجت مان   DVFX-100 لدم  DNS رورس هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دوشیم هداد  تدوع  دشاب  تساوخرد  زا  ریغ  الاک  هک  یتروص  رد  تسا -  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  ات  لاسرا  هنیزه  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - دنیامن هئارا  اجکی  یلک و  تمیق  مالقا  لک  یارب  دنیامن - تسویپ  روتکاف  شیپ  سامت و  هرامش  تسا -  زور  تخادرپ 30

5136845353 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  عطاقت  ییابطابط  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4487154-0413  ، 34460064-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35235753-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DNSDNS رورس   رورس هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 165165

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5989176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رواپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000109 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
pws-741p-1r - 740watt-12v/61.7 A لدم ورکیم  رپوسرورس  رواپ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

شیپ5987164 تسویپ -  ینف  تاصخشم  حرشب  تیابارت  دراه 6  کسید +  کناب  رورس +  لرتنک  دیر 
تسا هباشم  الاک  دک  دوش  همیمض  زوتکاف 

هحفص 121) رورس  ( رورس

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

رورس5987198 هاگتسد  هحفص 121)دیرخ 40  رورس  ( رورس

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

لیذ5987217 تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 121)دراه  رورس  ( رورس

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

تسویپ5987269 تاصخشم  قبط   HP هحفص 121)رورس رورس  ( رورس

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

هحفص 40)رورس5987446 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5987513(HP DL580Gen8 یرازفا تخس  هصخشم  اب   ) رورس هحفص 121)ریمعت  رورس  ( رورس

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

5987611 (. رورس ردیر  یرتاب  هکبش و  تراک  ، رواپ ، مر ، دراه رورس (  هحفص 40)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

رواپ رواپ ناونع : : ناونع 166166
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس5987700 قاتا  ییاجباجو  لاقتنا  هحفص 121)صوصخرد  رورس  ( رورس

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

زاین5988033 دروم  ینف  تاصخشم  اب  رورس  هحفص 121)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رابنا5988169 تارباخم  نامتخاس  رورس و  قاتا  تسارح ،  گنیروتینام  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
تفن

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هناخ5988408 دیلک  تسپ 20/63 ناتسوب و  عمتجم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 84)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هب5988464 تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  اقیقد  لانیجروا ،  HPE ProLiant DL560 Gen10 رورس
یلصا ربتعم و  یتناراگ  هارمه 

هحفص 121) رورس  ( رورس

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

هحفص 40)رورس5988476 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یم5988484 هباشم  دک  ناریا  رورس (  یزادنا  هار  بصن  هنیزه و  اب   HP proliant DL380 G10 رورس
یتسویپ لیاف  قبط  دشاب ) 

هحفص 121) رورس  ( رورس

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

5988520(G10 ًاحیجرت +   ) DL380 G10 رورس ددع  ود  هحفص 40)یرادیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.تسا5988537 هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا  تسویپ .  یاهلیاف  قبط  رورس  هحفص 121)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هتسب5988616 رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 84)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.دشاب5988662 یم  لداعم  دک  ناریا  - یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  هکبش  هحفص 121)رورس  رورس  ( رورس

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

5988750DNS رورس هعسوت  هحفص 121)لوژام  رورس  ( رورس

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

5989098FM200 زاگ اب  رورس  قاتا  قیرح  افطا  نالعا و  هحفص 31)مالعتسا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هحفص 121)رواپ5989176 رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UVZ 780 تلو  220 لدمراخب گید  یمشچ  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609003019 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمیش نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SAACKE یتراجت مان   FLS09 لدم راخب  گید  لعشم  یکینورتکلا  لسوتف  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5987809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راخب راخب گید   گید یمشچ   یمشچ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 167167

 .....  ..... لنپ لنپ -- چیووس چیووس -- جیگ جیگ  - - تاتسومرت تاتسومرت -- نفنف -- روتومورتکلا روتومورتکلا ناونع : : ناونع 168168
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( ددرگ هعجارم  تسویپب  )0132404 یاضاقت هرامشب   ..... لنپ - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - روتومورتکلا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006675 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ایاپ اوه  هدننک  هضرع  عجرم  دنرلوسرگنیا  هدنزاس  عجرم  دنرلوسرگنیا  یتراجت  مان  یتعنص  یاوه  روسرپمک  دربراک   ELEMENT 67924530 نغور رتلیف  الاک :  مان 

نیمات
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هیوهت هدننک  هضرع  عجرم  هیوهت  هدنزاس  عجرم   CFA600 لدم هفرط  یتساک 4  لیوک  نف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یزوریف دمحم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY هدنزاس عجرم   FTK 8072 لدم هنایار  لرتنک  هتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
سراپ تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   HPL 245 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 245 ژاتلو زاف  کت  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

چیوس
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   LTB 145 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 145 ژاتلو یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یرن هدند  رس  کی  طبار و  رس  کی  لاصتا  عون   63x63 mm زیاس یرمیلپ  سنج  ییوشک  لصو  عطق و  مزیناکم  رزیار  اب  دنلب  هتسد  ولو  تیگ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
رواخ سراپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   bar 6 راشف

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 966  ردول  کیلوردیه  متسیس  نغور  راشف  لماک  جیگ  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
روباشین ورشیپ  تراپ  سیفن  هدننک  هضرع  عجرم  وژپ 405  سراپ و  وژپ   xu7 لدم مانید  درگزره  یدیمآ  یلپ  یلوپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

اتنپس تعنص  راود  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SKF یتراجت مان  یتعنص  روتومورتکلا  یدالوف 6307  گنیربلب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ هعجارم  تسویپب  )0132404 یاضاقت هرامشب   ..... لنپ - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - روتومورتکلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع جنپ  دادعت  هب   PRL18-8DP یسیطانغم روسنس  ددع و  ود   MP5w-41 رامش سلاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000271 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددع جنپ  دادعت  هب   PRL18-8DP یسیطانغم روسنس  ددع و  ود   MP5w-41 رامش سلاپ  دیرخ  - 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هداد  یاه  داهنشیپ  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هجوت :
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

متیآ  2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تدوع  انیع  لمح ) هنیزه   ) هدننک نیمات  هنیزه  هب  ار  هدشن  دیئات  یالاک  دوب  دهاوخ  زاجم  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  اه  متیآ  زا  کی  ره  باختنا  رد  امرفراک 

.دشاب یم  بانب  دنهس  هاگورین  رابنا  برد  لیوحت 

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-146-TE-01R-1628 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پآ کیپ  نشیربیو  روسنس  مق ـ  هاگورین  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیطانغم یسیطانغم روسنس   روسنس وو   رامش   رامش سلاپ   سلاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 169169

پآپآ کیپ   کیپ نشیربیو   نشیربیو روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 170170

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-147-TE-01T-1629 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 06-09-1401 10-09-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس  باتش  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات 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 15 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  گولاتاک و  حرش  هب  تارتین  یریگ  هزادنا  روسنس  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000284 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
بایداپ هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   SCAN MESSTECHNIK GMBH هدنزاس عجرم   nitrolyser لدم بآ  تارتین  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

زیهجت
ددع 1 دادعت : 

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

.تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس باتش   باتش روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 171171

تارتین تارتین یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 172172

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم و  قبط  تعرس  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001001 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
رازف هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   IC CONTROLS هدنزاس عجرم   IC CONTROLS یتراجت مان  لدم 614  نیالنآ   pH یریگ هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

زیهجت
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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

ددرت5987248 لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

راخب5987536 گید  یمشچ  هحفص 132)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

5987809 ..... لنپ - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - هحفص 132)روتومورتکلا روسنس  ( روسنس

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

یسیطانغم5988406 روسنس  رامش و  سلاپ  هحفص 132)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

پآ5988768 کیپ  نشیربیو  روسنس  هحفص 132)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

جنس5988774 باتش  هحفص 132)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

تارتین5988927 یریگ  هزادنا  روسنس  ددع  هحفص 132)کی  روسنس  ( روسنس

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

نیالنآ5988931  pH یریگ هزادنا  روسنس  تعرس -  هحفص 132)روسنس  روسنس  ( روسنس

نیالنآ نیالنآ   pHpH  یریگ یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس تعرس -  -  تعرس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 173173
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

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

5987392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  سراف  ناتسا  –  2B1 تلو هدننکوسکی ی 48  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001759 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم   NPS لدم  cm 60 قمع  U 45 عافترا دم  چیئوس  هیذغت  عبنم  تنلپ  متسیس  هدننک  وسکی  کر  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  ( 09177722686  ) روپکین سدنهم  یاقآ  اب  هژورپ  رظان  اب  طابترا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم سراف   سراف ناتسا   ناتسا –    22 B1B1 تلو   تلو   4848 هدننکوسکی  یی   هدننکوسکی متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 174174

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسیس و ناتسا  یاههاگورین  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

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

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

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

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

5988540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یتنیباک  هاگتسیا  تولیاپ  روتالگر  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093587000279 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یاههاگورین  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لعشم سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MADAS یتراجت مان  زوسزاگ  لعشم   RAMPA18 لدم راشف  میظنت  چیئوس  رتلیف و  یقرب و  ریش  روتالگر و  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 9 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

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

 ( اه مرف  یراذگراب  لیمکت و  دشاب ( .  یم  ینف  داهنشیپ  هارمهب  تسویپ  یاه  مرف  یسررب  تامالعتسا  یبایزرا  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9818969481 یتسپ :  دک  نادهاز ،  یزاگ  هاگورین  - دنبروگ هداج  رتمولیک 5  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33411587-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33411584-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط  اموگرب  چیئوس  تیمیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001000 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   HANYOUNG یتراجت مان   HY-L804 لدم میظنت  لباق  یکطلغ  مرها  ینیم  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتنیباک   یتنیباک هاگتسیا   هاگتسیا تولیاپ   تولیاپ روتالگر   روتالگر رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 175175

تسویپ تسویپ لودج   لودج ریداقم   ریداقم وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط اموگرب   اموگرب چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 176176

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

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

زا 160 ھحفص 139 
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لتاکلا  8088 لدم ثوتولب  یشوگ  یروتارپا 405IP و  لوسنک  دروبیک  لتاکلا - نفلت  زکرم   INT IP3 و CPU یاهتراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000803 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یللملا نیب  یراجت  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   ACOS 32K BYTE CPU CARD لدم دنمشوه  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

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

لتمک تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-TG3662BX لدم یکشم  یشوگ  میس 2  یب  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AF621A لدم  IP لوسنک  KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

طابترا زارفا  وگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  طابترا  زارفا  وگ  مایپ  هدنزاس  عجرم   Int PG لدم لارتناس  نفلت  زکرم  یلخاد  لماک  تراک  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

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

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  هارمهب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5987186( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط   SAN Switch هاگتسد هحفص 115)کی  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5987223( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط  هکبش  یتینما  تازیهجت  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5987392 قباطم  سراف  ناتسا  –  2B1 تلو هدننکوسکی ی 48  متسیس  هحفص 138)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

هتسب5988325 رادم  نیبرود   - قرب ولبات  هنایار - هکبش  اتید  هحفص 84)چیئوس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تروپ5988411 هکبش 8  اتید  هحفص 40)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

لتاکلا لتاکلا   80888088 لدم لدم ثوتولب   ثوتولب یشوگ   یشوگ وو     405405 IPIP یروتارپا   یروتارپا لوسنک   لوسنک دروبیک   دروبیک لتاکلا - - لتاکلا نفلت   نفلت زکرم   زکرم   INT IP3INT IP3  وو   CPUCPU  یاهتراک یاهتراک ناونع : : ناونع 177177

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

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

زا 160 ھحفص 140 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لماک5988460 تاقلعتم  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یارجا  هحفص 84)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5988540 ینف  تاصخشم  قبط  یتنیباک  هاگتسیا  تولیاپ  روتالگر  هحفص 138)رتلیف  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ5988696 لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط  اموگرب  چیئوس  هحفص 138)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

یشوگ5988914 یروتارپا 405IP و  لوسنک  دروبیک  لتاکلا - نفلت  زکرم   INT IP3 و CPU یاهتراک
لتاکلا  8088 لدم ثوتولب 

هحفص 138) چیئوس  ( چیئوس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  .....و  یترارح  چوس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001152 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایشرپ نیمات  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MAGNETROL هدنزاس عجرم   TD1 لدم لاتیجید  یترارح  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ -5987254  PDF لیاف رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  ددع  دادعت 50  هب  سلریاو  هکبش  تراک  - 
تسویپ  PDF لیاف رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  ددع  دادعت 2  هب  هب 3  چوس 1 

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5987479 ینف  تاصخشم  قباطم   10G لژام ددع  وکسیس و 2  چوس  ددع  هحفص 40)دیرخ 2  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یترارح5988029 یبد  هحفص 142)چوس  چوس  ( چوس

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

مالعتسادانسا5988296 ساسارب  ملق  دادعت 5  هب  یرونربیف  لوژامو  هکبش  هحفص 40)چوسدیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یترارح یترارح یبد   یبد چوس   چوس ناونع : : ناونع 178178
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نیوزق ناتسا  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ - تسیل  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  توص -  رزیالانآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060044000055 زاین :  هرامش 

نیوزق ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایوپ تعنص  انداپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SOUMD LEVEL METER یتراجت مان   SC310 لدم جنس  توص  رزیالانآ  رتم  لبیسد  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ - تسیل  قباطم  یتساوخرد  تازیهجت  توص -  رزیالانآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414896818 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  هاگشناد  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33901527-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33786578-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس توص   توص رزیالانآ   رزیالانآ رتم   رتم لبیسد   لبیسد ناونع : : ناونع 179179
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ناهفصا ناتسا  رهش  نیرز  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشفا قرب  لباک  - ددع سیو 2  یاکسا  یزیمور  نفورکیم  - ددع هد  ریفس 560  یراوید  دناب  - هاگتسد کی  ریفس 6060  ریاف  یلپمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم ناکمیس 400 

1101092714000003 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهش  نیرز  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

DC یتراجت مان  لدم 4000  یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  رهش و  دالوف  یرتسگداد  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشاب یم  تیولوا  رد  ناهفصا  ناتسا  هدننک  نیمات 

8471971157 یتسپ :  دک  یناشاک ،  نابایخ  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52220050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52224485-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جنس5987494 توص  رزیالانآ  رتم  هحفص 142)لبیسد  توص  ( توص

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

یزیمور5987582 نفورکیم  - ددع هد  ریفس 560  یراوید  دناب  - هاگتسد کی  ریفس 6060  ریاف  یلپمآ 
رتم ناکمیس 400  ناشفا  قرب  لباک  - ددع سیو 2  یاکسا 

هحفص 142) توص  ( توص

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

5988212 - PV دنرب لاستوف  نلاس  تهج  تخت  رسکیم  رواپ  لاستوف -  نلاس  تهج  رواپ  دیرخ 
 ... رمیاه و دنرب  چنیا  ویسپ 12  دناب  ورپ -  انیاد  میس  یب  نوفورکیم 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناشفا ناشفا قرب   قرب لباک   لباک -- ددع ددع   22 سیو   سیو یاکسا   یاکسا یزیمور   یزیمور نفورکیم   نفورکیم -- ددع ددع هدهد     560560 ریفس   ریفس یراوید   یراوید دناب   دناب -- هاگتسد هاگتسد کیکی     60606060 ریفس   ریفس ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ ناونع : : ناونع
رتم رتم   400400 ناکمیس   ناکمیس

180180
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ناهفصا ناتسا  ناشاک  دنوار  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5987162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  روتینام  سیک و  ددع  5 تسا -  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092117000005 زاین :  هرامش 

ناشاک هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ربتعم -  یتناراگ  اب  هارمه  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  روتینام  سیک و  ددع  5 تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسا  یموب  هدتتک  نیمات  اب  تیولوا  - دشاب تادیلوت  خیرات  نیرتدیدج  زا  یلاسرا  یالاک  دشاب - 

8715613971 یتسپ :  دک  نمهب ،  خ 22  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55449090-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55456663-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   هارمه   هارمه تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینام   روتینام وو   سیک   سیک ددع   ددع 55 تسا -  -  تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 181181
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مالیا یا  هقطنم  بآ  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 12 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5987325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pdf همیمض تسویپ  لیاف  قباطم  هنایار  روتینام  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا 

.تسا هباشم  الماک  دک  ناریا 
1101001414000049 زاین :  هرامش 

مالیا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

pdf همیمض تسویپ  لیاف  قباطم  هنایار  روتینام  سیک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا 

.تسا هباشم  الماک  دک  ناریا 

6931741186 یتسپ :  دک  یلامک ،  هبابر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  یمالسا -  یروهمج  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335090-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3333229-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هباشم   هباشم الماک   الماک دکدک   ناریا   ناریا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا   pdfpdf  همیمض همیمض تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هنایار   هنایار روتینام   روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 182182
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نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ رکذ  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  هدنزاس و  روشک  دشاب / یم  یمازلا  دک  ناریا  هئارا  ددع / دادعت 2  هب  ملق   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقیقد  رد  رتیل  موف 4500  بآ و  باترپ  تردق  اب   tft تباث روتینام  دیرخ 

1201092179001041 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

.ددرگ رکذ  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  هدنزاس و  روشک  دشاب / یم  یمازلا  دک  ناریا  هئارا  ددع / دادعت 2  هب  ملق   1 - 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

no 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نادابآ ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

.ددرگ رکذ  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  هدنزاس و  روشک  دشاب / یم  یمازلا  دک  ناریا  هئارا  ددع / دادعت 2  هب  ملق   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-021  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: 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 23 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  الاک و  ریوصت  لاسرا  دشابیم  زیاس 12*28*55  رادوشک  نارذآ  لدم  زاین  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000200 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

نابهگن روپاش  هدننک  هضرع  عجرم  نارذآ  سرا  یتراجت  مان   25x25 cm زیاس  AZAR لدم رادوشک  یروتینام  ریز  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  الاک و  ریوصت  لاسرا  دشابیم  زیاس 12*28*55  رادوشک  نارذآ  لدم  زاین  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: 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

37220773-071  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقیقد هقیقد ردرد   رتیل   رتیل   45004500 موف   موف وو   بآبآ   باترپ   باترپ تردق   تردق اباب     tfttft تباث   تباث روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 183183

رادوشک رادوشک یروتینام   یروتینام ریز   ریز ناونع : : ناونع 184184
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رها ینامرد  زکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5988074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دوش هجوت  یتسویپ  لیاف  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006006000004 زاین :  هرامش 

رها ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

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

یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GREEN 2009 لدم  P5 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   CR640/Intel Core i3-2350M 2.3GHz 3MB 5GT/s/4GB/500GB لدم کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

سراپ گنه  یتارداص  هدننک  هضرع 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   LED-22 لدم  in 22 زیاس هنایار   LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا لوبق  دروم  رها  هاگنامرد  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش هجوت  یتسویپ  لیاف  هب 

 . دیریگ سامت  نفلت 09141290512  هرامش  اب  ماهبا  عفر  تهج 

5451663591 یتسپ :  دک  ولیس ،  رابنا  یوربور  یمالسا -  یروهمج  راولب  رها -  رها ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232408-041  ، 44232409-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44232406-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کوب کوب تون   تون هارمه   هارمه هنایار   هنایار دیفس - - دیفس وو   هایس   هایس رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 185185

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

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

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

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

5988105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000793 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 43 زیاس  43SE3B لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LS27 AM لدم یکشم  گنوسماس  روتینام  هاگتسد 2 -  کی   LS32A700NW-M لدم یکشم  گنوسماس  روتینام  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  دک  ناریا   ) هاگتسد کی   500NM

1101004396000089 زاین :  هرامش 
یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   B 2355 PLUS لدم  LCD 23 in روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دشابیم هدنشورف  هدعهب  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88661354-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 186186

LS27 AM 500NMLS27 AM 500NM  لدم لدم یکشم   یکشم گنوسماس   گنوسماس روتینام   روتینام  -  - 22 هاگتسد   هاگتسد کیکی     LS32A700NW-MLS32A700NW-M  لدم لدم یکشم   یکشم گنوسماس   گنوسماس روتینام   روتینام - - 11 ناونع : : ناونع
(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) هاگتسد هاگتسد کیکی  

187187

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم 09165668201 سانشراک  هرامش  روتینام  ددع  رتویپماک و 4  لماک  متسیس  ددع  دادعت 4   . تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090444000003 زاین :  هرامش 

هرود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناوج سراپ  متسیس  زیر  هدننک  هضرع  عجرم   POINTOFVIWE یتراجت مان   PROTAB2-ANDROID2.3 لدم  TABLET یبیج رتویپماک  الاک :  مان 

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

هرود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم 09165668201 سانشراک  هرامش  روتینام  ددع  رتویپماک و 4  لماک  متسیس  ددع  دادعت 4   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6877196953 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  نابایخ   ، هرود بارس  هرود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335006-066  ، 33150920-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33150920-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیجنم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام ددع   ددع   44 وو   رتویپماک   رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس ددع   ددع   44 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 188188

A4A4  دیفس دیفس وو   هایس   هایس وو   یگنر   یگنر دانسا   دانسا رنکسا   رنکسا  -  - LEDLED  روتینام روتینام  - - هنایار هنایار سیک   سیک  - - یرزیل یرزیل رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 189189

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسا هدش  جرد  لوصحم  ره  حیضوت  لخاد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050344000006 زاین :  هرامش 

لیجنم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نایناریا  رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   G AND B یتراجت مان   1400DN لدم ور  ود  پاچ  تیلباق  اب  دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

نایناریا رزیل  ایرآ  یناگرزاب 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   G480 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XK2410H لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 

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

روشک  KODAK هدنزاس عجرم  اپورا  سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم   KODAK یتراجت مان   Alaris E1025 لدم  A4 دیفس هایس و  یگنر و  دانسا  رنکسا  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس 

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

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4451853337 یتسپ :  دک  لیجنم ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  (- هر ) ینیمخ ماما  نابایخ  - لیجنم رابدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34645254-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34642363-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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تشاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  امتح  یتسویپ  تساوخرد  فیدر  اب 4  هارمه  روتینام  ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030468000071 زاین :  هرامش 

تشاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

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

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشاب  یت  یآ  دحاو  دات  دروم  دشابیم  ههام  هس  یدقن  ریغ  تروص  هب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7588139815 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  داتس  افش  نابایخ  یاهتنا  تشاب   تشاب ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2620256-074  ، 32620736-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36260257-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 190190
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5988987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

27UD59 لدم یج  لا  دنرب   LED چنیا روتینام 27  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000176 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یلصا ربتعم و  یتناراگ  اب   27UD59 لدم یج  لا  دنرب   LED چنیا روتینام 27  - 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هزور  هیوست 60  دشابیم  هزور  هیوست 60   09355702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09127139809 یرادلیوحت 27935355 -  یاقآ  هطوبرم  سانشراک 

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

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

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب5987162 هارمه  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  روتینام  سیک و  ددع  5 تسا -  هباشم  دک  ناریا 
ربتعم یتناراگ 

هحفص 144) روتینام  ( روتینام

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

دک5987325 ناریا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   pdf همیمض تسویپ  لیاف  قباطم  هنایار  روتینام  سیک و 
.تسا هباشم  الماک 

هحفص 144) روتینام  ( روتینام

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

هقیقد5987723 رد  رتیل  موف 4500  بآ و  باترپ  تردق  اب   tft تباث روتینام  هحفص 144)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رادوشک5987794 یروتینام  هحفص 144)ریز  روتینام  ( روتینام

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

کوب5988074 تون  هارمه  هنایار  دیفس - هایس و  هحفص 144)رگپاچ  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 144)روتینام5988105 روتینام  ( روتینام

2727UD59UD59  لدم لدم یجیج   لالا   دنرب   دنرب   LEDLED  چنیا چنیا روتینام  2727   روتینام ناونع : : ناونع 191191
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رابنا5988169 تارباخم  نامتخاس  رورس و  قاتا  تسارح ،  گنیروتینام  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
تفن

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5988288 لیاف  قباطم  هنایار  هحفص 40)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تست5988337 هحفص 84)روتینام  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتینام5988456 هاگتسد 2 -  کی   LS32A700NW-M لدم یکشم  گنوسماس  روتینام  - 1
( تسا هباشم  دک  ناریا   ) هاگتسد کی   LS27 AM 500NM لدم یکشم  گنوسماس 

هحفص 144) روتینام  ( روتینام

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

لماک5988460 تاقلعتم  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یارجا  هحفص 84)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتینام5988612 ددع  رتویپماک و 4  لماک  متسیس  ددع  هحفص 144)دادعت 4  روتینام  ( روتینام

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

5988620A4 دیفس هایس و  یگنر و  دانسا  رنکسا   - LED روتینام  - هنایار سیک   - یرزیل هحفص 144)رگپاچ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5988873 ددع  هحفص 144)دیرخ 2  روتینام  ( روتینام

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

598898727UD59 لدم یج  لا  دنرب   LED چنیا هحفص 144)روتینام 27  روتینام  ( روتینام
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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   88 دادعت   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

هتسب5987142 رادم  هحفص 84)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5987437 لیاف  حرشب  تامدخ  ریاس  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 84)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سناکرف5987525 ییویدار  کنیل  هحفص 40)نتنآ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5987581 تسیل  حرش  هب  تاقلعتم  هیلک  اب  هتسب  رادم  هحفص 84)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5988280 کرادم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  یارب  تنیالک  ددع  کی  هحفص 84)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

جرد5988302 ههام )  کی  تروصب  قامشاب (  یزرم  کرمگ  هتسبرادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  دادرارق 
دشاب یم  یمازلا  یگدنیامن )  تکرش و  کرادم (  قاصلا  روتکاف و  شیپ 

هحفص 84) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5988395 نیبرود  ریواصت  لاقتنا  لاوریاف  لیوحت  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 84)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناخ5988408 دیلک  تسپ 20/63 ناتسوب و  عمتجم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 84)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5987286 لیاف  قبط  ددرت  لرتنک  طخ  رب  عماج  سیورس  یزادنا  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یشاعترا5987489 رزیالانآ  هاگتسد  لادوم  شکچ  یصصخت و  یرازفا  مرن  هحفص 13)جیکپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلام5987522 هچراپکی  عماج و  یاهرازفا  مرن  ناونع   CD رازفا مرن  هحفص 13)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5987626BPMS دنیآرف رب  ینتبم  زاس و  متسیس  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هحفص 13)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راپاچ5987652 کینورتکلا  تسپ  بو  تحت  رازفا  مرن  هحفص 13)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دیراورم5987669 هناماس  یناسنا  عبانم  تیریدم  دزمتسد و  قوقح و  رازفا  مرن  هحفص 13)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاریمعت5987848 یرادهگن و  عماج  هناماس  رارقتسا  دیلوت و  هحفص 5)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5988390Lims یهاگشیامزآ تیریدم  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  شزومآ و  ، هحفص 13)هرواشم یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ورپ5988470 اناد  (ITSM  ) تاعالطا یروانف  تامدخ  تیریدم  رازفا  هحفص 13)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5988731 هاگتسد  هلاسکی  سنسیال  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زارفا5988867 هحفص 13)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 13)سنسیال5988890 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5988937(LMS  ) یریگدای تیریدم  متسیس  رازفا  هحفص 13)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نارازگراک5989038 تاعالطا  هچراپکی  هحفص 13)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ماجنا5989087 یرازفا ، مرن  یناسر  زور  هب  لماش   ma یلایر یزرا  رتروس  یاه  هاگتسد  تامدخ  ماجنا 
بویعم تاعطق  ضیوعت  سیورس و  تاریمعت ،

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یریوصت5987929 تراظن  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  لقنو ، لمح  تازیهجت و  نیمأت 
هاگدورف

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لیاف5988842 ینف  تاصخشم  * یزکرم نامتخاس  یریوصت  تراظن  متسیس  ویسپ  تازیهجت  دیرخ 
.ددرگ جرد  امازلا  تسویپردروتکاف  شیپ  یط  تمیق  زیر  مالعا و  یلک  تمیق  * یتسویپ

هحفص 84) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژرپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000059 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EL PL R03-EB GXXX REAR WIDE لدم روتکژرپ  وئدیو  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  شرافس  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
021-82774430 یزعم سدنهم  ینف  سانشراک 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو زنل   زنل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 192192

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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س)  ) ارهزلا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژرپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000105 زاین :  هرامش 

ارهزلا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX-5421 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش روتکاف  شیپ   Epson EB_FH52 روتکژرپ وئدیو  هاگتسد   4

1993893973 یتسپ :  دک  کنو ،  هد  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85692529-021  ، 88044051-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88035187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EB-2250U لدم نوسپیا  روتکژرپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090324000030 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EL PL R03-EB GXXX REAR WIDE لدم روتکژرپ  وئدیو  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سابعردنب لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروانف ملع و  کراپ   IT دحاو دات  زا  دعب  تخادرپ 

ییاضر یاقآ  هرامش 09037137155  اب  یگنهامه  تهج 

7914918699 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نابایخ  نایگنهرف  یوک  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334017-076  ، 31010000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31011001-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 193193

EB-2250UEB-2250U  لدم لدم نوسپیا   نوسپیا روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 194194

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 160 ھحفص 158 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7mkjmyvg22vp3?user=37505&ntc=5987448
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5987448?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lvm69pczs7ffv?user=37505&ntc=5988088
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5988088?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییامام  یراتسرپ و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

x06 لدم نوسپا  روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030740000005 زاین :  هرامش 

دزی ییامام   یراتسرپ و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EB-X6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

x06 لدم نوسپا  روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916877443 یتسپ :  دک  ییامام ،  یراتسرپ  هدکشناد  یلع -  وب  نابایخ  هیئافص -  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241754-035  ، 38249706-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38249705-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتکژرپ5987308 وئدیو  زنل  هحفص 156)دیرخ  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتکژرپ5987448 هحفص 156)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5988088EB-2250U لدم نوسپیا  روتکژرپ  هحفص 156)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5988282x06 لدم نوسپا  روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  هحفص 156)ود  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

x06x06 لدم   لدم نوسپا   نوسپا روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 195195

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 160 ھحفص 159 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gx792yujmj7sc?user=37505&ntc=5988282
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5988282?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درجورب رثوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5988340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات یربراب  هنیزهدوش  یراذگراب  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  روتکژورپ  وئدیو  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب 
1101050068000097 زاین :  هرامش 

درجورب رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دنهس نارگشالت  مورا  هدننک  هضرع  عجرم   ASTEL هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PANASONIC یتراجت مان   PT-EX600 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916939999 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  ماما -  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42455512-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42455300-066 :: 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

روتکژرپ5987448 هحفص 156)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5988282x06 لدم نوسپا  روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  هحفص 156)ود  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتکژورپ5988340 وئدیو  هاگتسد  هحفص 160)کی  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 196196

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 160 ھحفص 160 
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