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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

140 1140 1 رذآ   رذآ   1212 هبنش   هبنش 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   173,550هکس , 000173,550 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما357,290357,290رالد تاراما مهرد   97,34097,340مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   166هکس ,490 , 000166 ,490 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس243,800243,800رالد سیئوس کنارف   ,383کنارف 100383, 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 96هکس ,500 , 00096 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع267,600267,600رالد ناتسبرع لایر   95,60095,600لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 66هکس ,500 , 00066 ,500 , وروی000 ژورن377,050377,050وروی ژورن نورک   36,80036نورک ,800

رایع رایع   1818 یالط   ,15,694یالط 00015,694, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   441دنوپ ,290441 نپاژ290, نپاژ نینی   دصکی   267,230267,230دصکی

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
(( 124124))

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

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

زا 118 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
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( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 30  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 37

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 9  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

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

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

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

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

زا 118 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

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

( 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 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 16  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 12  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

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

زا 118 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

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

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

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

زا 118 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  یزاس  هریخذ  تخاسریز  تینما  تیوقت  حرط  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2001094939000003 داتس : هناماس  ناوخارف  هرامش 

لایر  199.965.000.000 دروآرب : غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

001-40-00802-31 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nisoc.ir :: عبنم :: 1401/11/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005985 :: هرازه هرازه :: 1401/11/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچرس لنپ  لرتنک  یراذگاو  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

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما تیوقت   تیوقت حرط   حرط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک یراذگاو   یراذگاو 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 118 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nisoc.ir :: عبنم :: 1401/10/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005990 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچرس لنپ  لرتنک  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nisoc.ir :: عبنم :: 1401/11/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006195 :: هرازه هرازه :: 1401/11/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچرس لنپ  لرتنک  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

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 33

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 44
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000230 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006389 :: هرازه هرازه :: 1401/10/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  یطابترا  تازیهجت  نیمأت  دراد  رظن  رد  زاریش  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنراد  مالعا  روظنم و  ار  دوخ  تاداهنشیپ  طیارش  تیاعر  اب  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  ات  ددرگ  یم  مالعا  ریز  حرش  هب  بتارم  اذل 

زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نآ تاقلعتم  یا و  هنایار  هکبش  یاه  چیئوس  لماش :   Active یطابترا تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن یزیراو  شیف  ای  411364877455 و  یداصتقا : دک  14002091671 و  یلم : هسانش  اب  زاریش  یرادرهش  مان  هب  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

عجرم 101336  دک  اب  زاریش  یرادرهش  مان  هب  باسح 100805504742  هرامش  اب  تشدلارصق  هبعش  رهش  کناب  هدرپس  باسح  هب 
14:15 تعاس : 1402/01/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم یرادرهش  نیبام  نامتخاس  نیربدلخ ، هار  راهچ  هب  هدیسرن  یتشهب ، دیهش  راولب  زاریش -   ، 7136618947 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  نیربدلخ -  کراپ  کی و 

:: 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

یزاس6007101 هریخذ  تخاسریز  تینما  تیوقت  حرط  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ActiveActive یطابترا   یطابترا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 118 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wsl5jxuecpesx?user=37505&ntc=6006389
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6006389?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم داحتا   :: عبنم :: 1401/09/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007587 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   212/867/008/353 دروارب :  تشدهد  جوسای - روحم  ناتسنب  رادیپس  زیخ  هثداح  عطقم  عفر  یزاس و  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   66/492/504/684 دروارب : نادیماباب  جوسای - روحم  یگنلپ  همشچ  زیخ  هثداح  طاقن  یزاسزاب 

لایر   37/705/500/000 دروارب :  رنیت  دیپسالگ و  اب  هارمه  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  هیهت و 
لایر   29/093/725/748 دروارب : دمراف  یبرع   ) ناراسچگ هشیبرس  ییوراد  ناهایگ  یروآرف  دیلوت و  هناخراک  یدورو  یسرتسد و  هار  یحارط 

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دناب هار و   5

یگدیسر نامیپ و  هرادا  دمحا -  ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اباب هارمه   هارمه یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت  - - روحم روحم یگنلپ   یگنلپ همشچ   همشچ زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن یزاسزاب   یزاسزاب  - - زیخ زیخ هثداح   هثداح عطقم   عطقم عفر   عفر وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع
ییوراد ییوراد ناهایگ   ناهایگ یروآرف   یروآرف وو   دیلوت   دیلوت هناخراک   هناخراک یدورو   یدورو وو   یسرتسد   یسرتسد هار   هار یحارط   یحارط دیپسالگ -  -  دیپسالگ

66
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زاگ لاقتنا  تایلمع  جنپ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3585801121 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 19   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  یراحتنا  دض  کیلوردیه  یاهدنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ لاقتنا  تایلمع  جنپ  هقطنم  ناگنازرف  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  زاریش   :: سردآ سردآ

تبث رتفد   - 07138232749  - 07138132641 - 9-38403800-071 :: نفلت نفلت
سامت 41934- زکرم  :88969737 و 85193768  نارهت مان 

www.setadiran.ir :: 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

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093261000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 3585801121  یراحتنا  دض  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

تایلمع جنپ  هقطنم  ناگنازرف -  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  - ینیمخ ماما  هارگرزب   ، 7179694315 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاگ لاقتنا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یراحتنا یراحتنا دضدض   کیلوردیه   کیلوردیه یاهدنب   یاهدنب هار   هار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 77

یراحتنا یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 88

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/10/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا زاگ  تکرش  (487/1401  ) یرادا نامتخاس  باب  ود  ب - ( 486/1401  ) تاسیسأت دروم  ود   - فلا کینورتکلا  تظافح  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامش ناسارخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ادخهد شبن خ  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب   :: 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

مق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

دک 1401/60/058  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abfa-qom.ir :: عبنم :: 1401/09/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006844 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... نیبرود و یتظافح و  متسیس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 99

 ...  ... وو نیبرود   نیبرود وو   یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

2001094842000081 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006976 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماد هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 39  و  ( Bullet  ) تلوب هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 216  یزادناراب ) لمح و  یریگراب ،  ) لیوحت دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب لاناک  زا 16  ترابع   ) هک  NVR ریواصت طبض  هاگتسد  دادعت 24  ( Speed Dome  ) ماد دیپسا  کرحتم  یگنر  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 5  و  ( Dome)

نیبرود و یفقس  هیاپ  ددع  دادعت 4  نیبرود و  یراوید  هیاپ  ددع  دادعت 2  و  هاگتسد ) دادعت 4  هب  لاناک  هاگتسد و 64  دادعت 5  هب  لاناک   32 هاگتسد ، دادعت 15 
ینف  تاصخشم  قباطم  تیابارت ، شش  دراه  ددع  دادعت 67 

نارهت  بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
( تاسیسأت هینبا و  یزاس  مواقم  حرط  ییارجا  روما   ) هعسوت یسدنهم و  تنواعم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هنامرحم روما  تسارح و  رتفد 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,471,248,000 نیمضت :  غلبم 

23:59 تعاس : 1402/03/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 182. باجح ، نابایخ  بنج  یمطاف ، رتکد  نابایخ   ، 1415615453 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  ات  خروم 1401/9/12  هبنش  زور  زا   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/9/19

shana.ir :: عبنم خروم 1401/10/10عبنم هبنش  زور  ات  یراذگراب   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/10/10 هبنش  زور  ات  لیوحت 

6007574 :: هرازه هرازه خیرات 1401/11/2دکدک   رد   - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مق ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  زاگ -  لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دقن هجو  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  نیمضت 6.439.227.106  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  داتس  یر  یزاگ  هاگورین  زا  دعب  نیطسلف  راولب  رهشرقاب  مق  میدق  هداج  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ
کالپ 27 رایدنفسا  راولب  ندرج ) الدنام (  نوسلن  نابایخ  نارهت  یناشن 

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت 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

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ماد ، ، ماد دیپسا   دیپسا کرحتم   کرحتم ماد ، ، ماد تلوب ، ، تلوب هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

زاگ زاگ لاقتنا   لاقتنا تاسیسات   تاسیسات کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 1212

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

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/486 و 1401/487 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

کرتا  :: عبنم :: 1401/10/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرش تاسیسأت  دروم  ود  کینورتکلا  تظافح  یارجا  حلاصم و  هیهت  - 

تکرش یرادا  نامتخاس  باب  ود  کینورتکلا  تظافح  یارجا  حلاصم و  هیهت  - 

یلایر دازآ  تیفرظ  یلام  ییاناوت  تفن ، ترازو  تسارح  نامزاس  کینورتکلا  تظافح  ینف  یتینما  تیحالص  یاراد  طیارش  دجاو  یاهتکرش  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طبترم یراک  هقباس  یراک  و 

ادخهد نابایخ  شبن  یقرش -  یناقلاط  نابایخ  درونجب   - سردآ هب  یلامش  ناسارخ  زاگ  تکرش  رازگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن   :: سردآ سردآ

اهدادرارقروما 32403341 میقتسم   05832403333 - 9 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32403342 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ودود کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت تکرش - - تکرش تاسیسأت   تاسیسأت دروم   دروم ودود   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
تکرش تکرش یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس باب   باب

1313

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  رد  رقتسم  یا  هکبس  تازیهجت   firm ware تفایرد تهج  تن  یتروف  هلاسکی  تناکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000252 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

عجرم یا  هقلح  یلاتسیرک 1  باق  یتعنص  یاه  هکبش  یرتویپماک و  یاه  هکبش  تازیهجت  گنیروتینام  متسیس  ناونع   NetAlive DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم ردرد   رقتسم   رقتسم یایا   هکبس   هکبس تازیهجت   تازیهجت   firm warefirm ware تفایرد   تفایرد تهج   تهج تنتن   یتروف   یتروف هلاسکی   هلاسکی تناکا   تناکا ناونع : : ناونع 1414

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

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

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

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

6006079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش لیمکت  مرف  یراذگراب  دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  یرامآ  عماج  رازفا  مرن  هخسن  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا

1101001406000100 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروآ نف  رصع  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ربارف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 2  یرامآ  عماج  ناونع  اب  یرازفا  تخس  لفق  اب   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
شناد

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pdf هلاقم هلاقم html و 100000 زگم 1000 رون  هاگیاپ  هلاس  کی  کارتشا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000118 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
یناسنا یعامتجا و  مولع  رد  یبرجت  هعسوت  قیقحت و  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرامآ یرامآ عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن هخسن   هخسن ناونع : : ناونع 1515

pdfpdf  هلاقم هلاقم 100000100000 وو     htmlhtml هلاقم   هلاقم 10001000 زگم   زگم رون   رون هاگیاپ   هاگیاپ هلاس   هلاس کیکی   کارتشا   کارتشا ناونع : : ناونع 1616
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نارهت رهش  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شرورپ و شزومآ و  یلصا  نامتخاس  نیب  اتید  لاقتنا  یارب   wireless تروص هب  یتارباخم  طابترا  یرادهگن  ینف و  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم قطانم 

1101003079000008 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ  لک  هرادا  - تسرپرس دیهش  نابایخ  شبن  نیطسلف -  نادیم  زا  دعب  یبرغ - یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1416633455

88962048-021  ، 88963694-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88979519-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

wirelesswireless تروص   تروص هبهب   یتارباخم   یتارباخم طابترا   طابترا یرادهگن   یرادهگن وو   ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1717
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و اب  هارمه  طیارش  هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبط   / DISASTER RECOVERY تیاس LOM هیهتو هرواشم  ، یحارط تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و 

1101001132000302 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/24 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب  .دشاب  ربتعم  همان  ساسا  وربتعم  تیحالص  یاه  همان  یهاوگ  یداصتقا و  دک  یاراد  تسیاب  یم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  و 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DISASTER RECOVERYDISASTER RECOVERY تیاس   تیاس LOMLOM هیهتو هیهتو هرواشم   هرواشم ،، یحارط یحارط ناونع : : ناونع 1818
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( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد   :: 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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6006967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی  GravityZone Business Security هخسن  Bitdefender سوریو یتنآ  دیدمت  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط 

1101004268000069 زاین :  هرامش 
( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Bitdefender GravityZone Business Security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و 

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

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تخادرپ  لباق  هزور  ینامز 25  هزاب  رد  هطوبرم  دحاو  دات  زادعب  روتکاف  غلبم  ددرگ ، تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یعاجش  یاقآ  هرامش 09122751461  اب  زاین  تروص  رد  دشاب  یم  هاگشناد  رد  لیوحت  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک 

6919969411 یتسپ :  دک  یتسپ 167 ،  قودنص  دابآ  مرخ  درجورب  هداج   رتمولیک 3 درجورب - درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42468320-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42468223-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هلاسکی   هلاسکی   GravityZone Bus iness  SecurityGravityZone Bus iness  Security هخسن   هخسن   BitdefenderBitdefender  سوریو سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1919
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ناریا یمالسا  یروهمج  کیپملا  یلم  هتیمک   :: 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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( کیپملا یلم  هتیمک   ) متسیس عاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091872000036 زاین :  هرامش 

کیپملا یلم  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL یتراجت مان   3070Mini Tower CPU i3 9100 لدم  optiplex یرس  desktop هنایار الاک :  مان 

ایشرپ هنایار  تاروگیز 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  هناماس  رد  یلک  یداهنشیپ  تمیق  ددرگ و  لامعا  کرادم  قبط  .تسا  هدیدرگ  لامعا  یتسویپ  کرادم  رد  متسیس  عاقترا  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم  HDMI یجورخ یاراد 3  فیدر 7  رد  .دیئامرف  لصاح  سامت  یریبع 09121183686  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب 

1995614336 یتسپ :  دک  کیپملا ،  یلم  هتیمک  نامتخاس  یلامش  لوئس  نابایخ  یناجنسفر  یمشاه  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

26203425-021  ، 27615330-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26203374-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6007093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  امن  بطق  ضیوعن  هنانیهاوگ و  رودص  تست و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002710 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  تاعالطا  یزاس  کچوک  ناکما  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع 
هخسن 1 دادعت : 

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

الاک تفارد  دات و  زا  سپ  هام  تخادرپ 2  تیولوا 2 - رد  رهشوب  رد  ناگدنشورف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متسیس متسیس عاقترا   عاقترا رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ  -  - desk topdesk top  هنایار هنایار ناونع : : ناونع 2020

تاعالطا تاعالطا یزاس   یزاس کچوک   کچوک ناکما   ناکما همانیهاوگ   همانیهاوگ دیدمت   دیدمت یکینورتکلا   یکینورتکلا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب -- امن امن بطق   بطق ضیوعت   ضیوعت وو   همانیهاوگ   همانیهاوگ رودص   رودص وو   تست   تست ناونع : : ناونع 2 12 1
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  هب  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

1101050136000212 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

ایناو تخاسریز  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CITRIX یتراجت مان   citrix xenApp سنسیال یرتویپماک  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

.تسویپ حرش  هب  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دامن .دامن تسویپ   تسویپ امتح   امتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یگدیسر   یگدیسر تهج   تهج .تسویپ   .تسویپ حرش   حرش هبهب   سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 118 ھحفص 19 
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نادابآ یدرونایرد  ردانب و  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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادابآ یدرونایردوردانب  تیریدم  رد  اهدرادناتسا  ساسارب  هچراپکی  تیریدم  متسیسرارقتساو  یحارط  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001396000062 زاین :  هرامش 

نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یسمش هام  12 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسمش لاس  کی  دادرارق  تدم  دادرارقو  یصوصخ  طیارش  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هریغ  لباک و  چیوس - رتیلپسا -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000257 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک متسیس  هداد  یاساپآ  هدنزاس  عجرم  یاساپآ  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  شخپ  عماج  نویساموتا  متسیس  ناونع   USP لگناد رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

متسیس هداد  یاساپآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هتسب 40 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ   - تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - یضاقتم دحاو  دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ نادابآ یدرونایردوردانب   یدرونایردوردانب تیریدم   تیریدم ردرد   اهدرادناتسا   اهدرادناتسا ساسارب   ساسارب هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم متسیسرارقتساو   متسیسرارقتساو یحارط   یحارط دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2323

نویساموتا نویساموتا متسیس   متسیس ناونع   ناونع   USPUSP  لگناد لگناد رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب هریغ -  -  هریغ وو   لباک   لباک چیوس - - چیوس رتیلپسا -  -  رتیلپسا ناونع : : ناونع 2424

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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نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تاعالطا  تشادرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007009000562 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یلخاد و  تارابتعا  لحم  زا  تخادرپ  ددرگ و  یم  ذخا  تادهعت  یارجا  نسح  نیمضت  ددرگ و  یم  دقعنم  دادرارق  ءاهب  مالعتسا  هدنرب  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  ماجنا  هدش  لاسرا  یاه  تیعضو  تروص  دات 

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

38252982-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262154-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایوجشناد روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6007608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاسبو یربراک  طساو  یکیفارگ و  شخب  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010003000109 زاین :  هرامش 

نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یمرگرس رنه و  قالخ ، یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگدنز یامنهار  یفرعم  نابز  لقادح 3  هنابز  دنچ  تیاس  بو  زاین  دروم  ریواصت  هیهتو  یکیفارگ  طساو  روما  ماجنازا  تسا  ترابع  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریارد لیصحتو 

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: 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 تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب ناونع : : ناونع 2525

تیاسبو تیاسبو یربراک   یربراک طساو   طساو وو   یکیفارگ   یکیفارگ شخب   شخب یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2626

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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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازبا6006210 زا  ینابیتشپ  تهج  یرتم  هلت  رازبا  رازفا  مرن  اقترا  یرتم -  هلت  رازبا  رازفا  تخس  هحفص 22)طاقترا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nisoc.ir :: عبنم 1402/02/11عبنم اضقنا خیرات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچرس لنپ  لرتنک  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

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 2727

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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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 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  مگارفاید -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001251 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-1004-1233 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6006163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگاجر :  دیهش  یبیکرت  لکیس  هاگورین  رد   15KVA ناوت اب  بوانتم  تلو  رترونیا 115  لرتنک  متسیس  ضیوعت  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

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک -  -  هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح مگارفاید -  -  مگارفاید ناونع : : ناونع 2828

بوانتم بوانتم تلو   تلو   1 151 15 رترونیا   رترونیا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 2929
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6006210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نشنت تئارق  ) یرتم هلت  رازبا  ءاقترا  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006864 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا یفرصم  یاهالاک  تخاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  تسویپ  جرد و  کیکفت  هب  مالعتسا  هگرب  رد  هدننک  نیمات  یداهنشیپ  یاهتمیق  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ سکعنم  ناسکی  مالعتسا  هگرب  داتس و  هناماس  رد  مالقا  لک  غلبم  - 2

دیئامرف لصاح  سامت   06134143080 یتکرش : هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  -3

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

4413165-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا لاقتنا  یلرتنک و  ولبات  هاگتسد  دیرخ 10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001513000148 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تراپ راپس  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  تراپ  راپس  کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   10C-910502 لدم  Telecontrol unit رود هار  هنایاپ  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ءاهب  مالعتسا  دنیآرف  کفنیال  ءزج  تسویپ  دک  ناریا  هارمه  هب  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371813513 یتسپ :  دک  تلود ،  نابایخ  تارادا ،  عمتجم  نهآ ،  هار  نادیم  نیمارو ،  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36270015-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36270016-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازبا رازبا زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ تهج   تهج یرتم   یرتم هلت   هلت رازبا   رازبا رازفا   رازفا مرن   مرن اقترا   اقترا یرتم -  -  یرتم هلت   هلت رازبا   رازبا رازفا   رازفا تخس   تخس طاقترا   طاقترا ناونع : : ناونع 3030

تاعالطا تاعالطا لاقتنا   لاقتنا وو   یلرتنک   یلرتنک ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد 1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131
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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 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیباراک ناوخ  کالپ  نیبرود  هناماس  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000109 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رثوک ناروآ  نف  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  رثوک  ناروآ  نف  ایوپ  هدنزاس  عجرم  نیباراک  یتراجت  مان   Karabin-SPD لدم ییوردوخ  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26_0120012 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/09/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Air control and operating system نیمات 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

نیباراک نیباراک ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

Air control and operating systemAir control and operating system  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 3333
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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 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنردیفس LED - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنرزبس LED - 2

گنر  یبآ  LED - 3
V/3OAO یرس  DVP-04D-SL هعسوت لوژام  - 4

DOP-TO7 BV شیامن هحفص  - 5
V4/18A1 یرس  DVPO4TC-S امد تراک  - 6

1101001609003086 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص دنرفا  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   6GK1561-1AA00 یتعنص هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 5009 دادعت : 

1401/09/24 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد تراک   تراک شیامن -  -  شیامن هحفص   هحفص هعسوت -  -  هعسوت لوژام   لوژام  -  - LEDLED ناونع : : ناونع 3434
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  لرتنک 9906583( متسیس  قیقد  رازبا  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228001907 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ نامژار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   GMI یتراجت مان   D1130S لدم یتعنص  روتالوزیا  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
زادرپ نامژار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   GMI یتراجت مان   D1130D لدم یتعنص  روتالوزیا  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

زادرپ نامژار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   GMI یتراجت مان   D1092S لدم یتعنص  روتالوزیا  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
زادرپ نامژار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   GMI یتراجت مان   D1092D لدم یتعنص  روتالوزیا  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک متسیس   متسیس قیقد   قیقد رازبا   رازبا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیکاب یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک  شیپ  تروصب  لمح  لرتنک - لنپ  یلصا  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001253 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیکاب تیفیکاب یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک   هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح لرتنک - - لرتنک لنپ   لنپ یلصا   یلصا درب   درب ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DPC Direct configuration Cable تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
P/N: 5417-557

Woodward
.تسا هباشم  دک  ناریا 

1101097576000165 زاین :  هرامش 
مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  لویناه  یتراجت  مان   Excel 5000 رلرتنک رتویپماک  رلرتنک و  طبار  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

DPC Direct configuration Cable :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
P/N: 5417-557

Woodward
.تسا هباشم  دک  ناریا 

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

31318414-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   DPC Direct configuration Cable P/N: 5417-557 WoodwardDPC Direct configuration Cable P/N: 5417-557 Woodward ناونع : : ناونع 3737

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقد هب  اه  لیاف  هیلک  افطل  تسویپ  یاه  لیاف  قبط  یناشن  شتآ  نامزاس  لمعلاروتسد  ساسارب   / یناشن شتآ  هدات  هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 / دوش یرازگراب  هناماس  رد  دادجمو  هعلاطم 

1101093321000007 زاین :  هرامش 
شخب ضایف  دیهش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 250 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  طبترم  راک  ماجنا  نسح  یهاوگ  دروم  نتشاد 2 دشاب  یم  یمازلا  تکرشءاضما  رهمو  دوش  هتفرگ  تنیرپو  یسررب  دانسا  هیلک  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب وضع  یناشن  شتا  هناماس  رد  امتح  تکرش  شیورد 09351196250/ سدنهم  اقآ  سامت  نفلت   . دوش تسویپ  تکرش  دانسا  امتح  /

1345694986 یتسپ :  دک  نمهب ،  کینیلک 22  یلپ  رهشرذا  هچوک  شبن  - یدازآ خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6638090-021  ، 66380950-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66380950-021 :: 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

اهاه نامتخاس   نامتخاس یزاسهب   یزاسهب وو   یزاسزاب   یزاسزاب صوصخرد   صوصخرد هقرفتم   هقرفتم یاهراک   یاهراک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  هک  راد  تنامض  درادناتسا  یلصا  یناریا  تاعطق  عمتجم  MRI زکرم قیرح  نالعا  متسیس  یارجاو  مزاول  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا هدش  هدافتسا 

1101091936000589 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/14 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  هام  یتخادرپو 1 تسا  هدننک  نیمات  ابارجاو  هیهت  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب . یم  راک  مامتا 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: 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

MRIMRI زکرم   زکرم قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو مزاول   مزاول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا ) تسویپ حرش  هب  ناجنز  ناتسا  یا  هقطنم  قرب  یاه  تسپواه  نامتخاس  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  تاریمعتو  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09147428163: زاون حور  سدنهمزا  ینف  تالاوس  ( هباشم دک 

1101001313000235 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

تسیهیدب.دایمن یرازگراب  هناماس  رد  اددجم  اضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  پاچ  تفایرد و  ار  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  هناماس  رد  هدش  جرد  یداهنشیپ  تمیق  اب  تسیابیم  تمیق  داهنشیپ  مرف  یداهنشیپ  تمیق 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145339-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT26-0020662 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6006488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIRE FIGHTING PANEL Sanco 4100 supplier elmo یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هقطنم   هقطنم قرب   قرب یاه   یاه تسپواه   تسپواه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعتو   تاریمعتو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 4040

FIRE FIGHTING PANEL Sanco 4100  supplier e lmoFIRE FIGHTING PANEL Sanco 4100  supplier e lmo ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0100280 هرامش   / FIRE ALARM PANEL یرتاب /  ژراش  لیسمیر و  لنپ  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000284 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسلا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   SmartLoop لدم  Fire Alarm Conterol Panel قیرح مالعا  متسیس  الاک :  مان 

ایوپ کینورتکلا 
تس 4 دادعت : 

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

.ددرگ هئارا  هناگادج  یلامو  ینف  داهنشیپ  دشاب / .  یم  هباشم  دک  ناریا  .ددرگ / هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  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 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

6006856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  حرش  قباطم   ) AFFF یناشن 3 % شتآ  هرتناسنک  فک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000491 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رذآ هدنزاس  عجرم  نیواک  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 20 مواقم ینلیتا  یلپ  نلاگ  یدنب  هتسب  عون  دصرد   AR-AFFF 3 یلکلا مواقم  یناشن  شتآ  فک  الاک :  مان 

نیواک
نلاگ 7000 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مالعتسا هب  طوبرم  یلک  تاحیضوت  ) تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88810422-021  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: 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

یرتاب یرتاب ژراش   ژراش وو   لیسمیر   لیسمیر لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 4242

AFFFAFFF یناشن  33 % % یناشن شتآ   شتآ هرتناسنک   هرتناسنک فکفک   ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه 09901571049 تهج  هرامش   . تسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  یرس  یبآ 1 قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000222 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
چیپدالوپ هدننک  هضرع  عجرم   P.K یتراجت مان  شوگ  شش  هرهم  عون   BS 2874 یجنرب سنج   mm 25 لک لوط   in 16\5 رطق شوگ  شش  هرهم  چیپ و  الاک :  مان 

راک
تس 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهدنرب قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 60 تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: 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

یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ادهش  هاگنامرد   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ عبنم  قیرح و  مالعا  متسیس  یزادنا  هرو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091199000017 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ءادهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکسا و هنیزه  باهذ و  بایا  قیرح  مالعا  متسس  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  لیبقزا  اه  هنیزه  مامت  هحفصود )  ) دشابیم تسویپ  تساوخرد  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09166434003 تهج  دشاب  تکرش  همانساسا  راک و  تیحالحص  زوجم و  یاراد  هدننک  نیمات  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  اذغ  هیهت 

6461193738 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  تشپ  رصعیلو  راولب  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42259400-061  ، 43259400-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43259400-061 :: 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 تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط یرس   یرس 11 یبآ   یبآ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4444

بآبآ عبنم   عبنم وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هرو   هرو بصن   بصن ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگداش ینامرد  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 00 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  متسیس  یزادنا  هار  قیرح و  مالعا  دود و  روتکتد  بصن  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091731000024 زاین :  هرامش 

ناگداش ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراف جاوما  تراجت  ایهم  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE GUARD هدنزاس عجرم   EN 54 لدم دود  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

ناگداش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف 09162564200 لصاح  سامت  لیذ  هرامش  اب  یگنهامه  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6431797919 یتسپ :  دک  مانمگ ،  یادهش  رازم  بنج  یبرغ  رنهاب  هلال خ  هار  راهچ  ناگداش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53725133-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53725133-061 :: 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

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6007314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 6  سیورس  ورشیپ  ای  لاچوت  دنرب  ییولیک  شش   CO2 یزاگ هدننکشوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002632 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 6 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دود دود قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4646

ددع ددع   66 دادعت   دادعت سیورس   سیورس ورشیپ   ورشیپ ایای   لاچوت   لاچوت دنرب   دنرب ییولیک   ییولیک شششش     CO2CO2 یزاگ   یزاگ هدننکشوماخ   هدننکشوماخ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سدق یرادنامرف   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6007544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... یزادنا هار  بصن  پمپ و  هیال و  هس  یرتیل   1000 رکنات کایرآ -  لنپ  هاگتسد  لماش  یناشن  شتآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093327000023 زاین :  هرامش 

سدق یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
AW-XBC5.0| یدومع پمپ  |Asenware  | یناشن شتآ  پمپ  هعومجم  الاک :  مان 

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

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

..تالاصتا هارمه  هب  لرتنک  تس  یزادنا و  هار  بصن  پمپ و  هیال و  هس  یرتیل   1000 رکنات کایرآ -  لنپ  هاگتسد  لماش  یناشن  شتآ  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ تسیل  قبط  )

3754113963 یتسپ :  دک  سدق ،  یرادنامرف  هدازماما  راولب  یادتبا  سدق  رهش  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46820500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46825299-021 :: 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

 ...  ... یزادنا یزادنا هار   هار بصن   بصن وو   پمپ   پمپ وو   هیال   هیال هسهس   یرتیل   یرتیل   10001000 رکنات رکنات کایرآ -  -  کایرآ لنپ   لنپ هاگتسد   هاگتسد لماش   لماش یناشن   یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم دالوف  عمتجم  لیتسا  سیلنتسا  لزان  یرپسا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000697 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
قیرح یافطا  شاپ  بآ  رس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایم ) دالوف  عمتجم  ) دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخن هداد  رثا  بیترت  ددرگن  یراذگراب  هناماسرد  لیمکت و  مالعتسا  مرف  هک  یتاداهنشیپ 

یراکزور یس   – تخادرپ هوحن 
یرفص 09377942435 سدنهم  تاشرافس  ینف  سانشراک 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: 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

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

لیتسا لیتسا سیلنتسا   سیلنتسا لزان   لزان یرپسا   یرپسا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4949

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

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

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

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

6005969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ رد  ییزج  دوش و  جرد  هناماس  رد  یلک  تروصب  تمیق.تسویپ  تاموزلم  ینف و  تاصخشم  قباطم  تینوی 80*120  کر 42  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  .روتکاف 

1101001017000606 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

iRACK یتراجت مان   TRS-1242cw لدم  cm 196/5 عافترا  80x120 cm داعبا یروت  تشپ  ولج و  برد  هارمه  تینوی  دیاس 42  هداتسیا  کر  الاک :  مان 
داپ کینورتکلا  زلف  هدنزاس  عجرم  داپ  کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم   Powered by TIAM

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمئاق یاقآ  ینف  سانشراک.ددرگ  جرد  هناماس  رد  لماک  تاصخشم  رکذ  اب  لماک و  تروصب  روتکاف  شیپ  افطل  .هناماس  تسویپ  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64572763

 : 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

120120 ** 8080 تینوی   تینوی   4242 کرکر   ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینسمم دابآرون  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092896000011 زاین :  هرامش 

ینسمم دابآرون  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روشک  APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SUVTP30KH3B4 لدم  KVA 30 ناوت یرطاب  ود  یس و  لوژام و  هس  اب   on line عون  UPS الاک :  مان 

نیپیلیف هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

سراف یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  تمالس  یروانف و  ینف  ناسانشاک  ینف و  رتفد  هیدات  اب  هاگنامرد  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457965595 یتسپ :  دک  تارباخم ،  زا  رتالاب  یهاگآ  نابایخ  .رون  مایپ  هار  راهچ  .ریاشع  ناکسا  .ینسمم  دابآرون  .سراف  ینسمم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42533193-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42530368-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  زاگ  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 07 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6006406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 5151

یسم یسم قرب   قرب میس   میس  -  - HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اهحرط یارجا  یسدنهم و  روما  دیئات  هب  دیاب  الاک  .تسیمازلا  تسویپ  گرب  یراذگراب  لیمکت و  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسم تخل  میس  لباک و  عاونا.دسرب 

1101091432000202 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 270 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
رهبا لباک  میس و   mm^2 0/75 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 0560705 حرط یلوتفم  کت ال  یسم 0/75  قرب  میس  الاک :  مان 

فالک 770 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

رهبا لباک  میس و  تکرش  زا   mm^2 4 عطقم حطس   V 450-750 ژاتلو یلوتفم  یسم 4  قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 150 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
رهبا نیرآ  لباک  میس و  تکرش  زا   mm^2 25 عطقم حطس   V 450-750 ژاتلو  1x25 یسم قرب  میس  الاک :  مان 

فالک 700 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

میس لباک و  عاونا.دسرب  اهحرط  یارجا  یسدنهم و  روما  دیئات  هب  دیاب  الاک  .تسیمازلا  تسویپ  گرب  یراذگراب  لیمکت و  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسم تخل 

5611581334 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743880-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743781-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/9/12هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/9/14عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN STORAGE هاگتسد هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SAN STORAGESAN STORAGE  هاگتسد هاگتسد هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5353
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6006603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  تبث  تهج  طقف  اهدک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  تاعطق  لباک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001395 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   TRAMCO یتراجت مان   LC - LC لدم  m 5 لوط یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  یرتم  لوط  یکیتسالپ  هتسب  یسم  یداه  سنج   2x35 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  یا  هتشر  ناشفا 4  قرب  لباک  الاک :  مان 

ینامحر رایناز  هدننک  هضرع  عجرم  یبرع  هدحتم  تاراما  هدنزاس  روشک   ELECTRICAL POWER CABLE
رتم 12 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
یگیب لیعامسا  اضرمالغ  هدننک  هضرع  عجرم  یفالک  هتسب   SFTP لدم  m 5 لوط یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

فالک 20 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

چیوس سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SWITCHSYNC F236 for LTB 420 KV یتراجت مان  ) LA365601-N (5272705-E لدم  F236 کنیس چیوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   C2960S-STACK لدم هکبش  چیئوس  هعطق  لاصتا  لوژام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یراک زور  تسیب  تخادرپ   . دراد تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعطق تاعطق وو   لباک   لباک ناونع : : ناونع 5454
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6006626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  یسیطانغم  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000327 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  یسیطانغم  چیئوس  - 

دامن لصاح  سامت  وتیتسنا  تشادهگن  هرادا  هرامشاب 64112320  یگنهامه  تهج 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه 

دشاب هتشاد  تقباطم  الاک  اب  یلاسرا  دک  ناریا 
دشاب بسک  زاوج  ای  یداصتقا  دک  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   یسیطانغم   یسیطانغم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6006662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا سیورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000129 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

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

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

 . دشاب یگدنیامن  یاراد  رال  رهش  رد  تسیاب  یم  تکرش  دشاب -  تاررقم  میظنت  یهاوگ  یاراد  یتسیاب  تکرش  تسویپ -  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  اطخ  رگناشن  یرتاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001427000082 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مان قرب  یاه  هکبش  رد  یژرنا  فالتا  زا  ریگولج  دربراک   BBT LTR400D لدم  GPS لوژام یتارباخم و  تازیهجت  هب  زهجم  زاف  هس  اطخ  زاس  راکشآ  تس  الاک :  مان 

هبرجت نیهب  قرب  تازیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   BBT AND NORTROLL یتراجت
هاگتسد 150 دادعت : 

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

.دامرف یراذگراب  هدومن و  رپ  ار  تاصخشم  تمیق و  مالعتسا  مرف  ًانمض  هدرک  دراو  ار  یرتاب  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قباطم  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931995487 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347755-084  ، 33333040-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330005-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا سیورس   سیورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

GPSGPS لوژام لوژام وو   یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت هبهب   زهجم   زهجم زاف   زاف هسهس   اطخ   اطخ زاس   زاس راکشآ   راکشآ تستس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

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   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لیبدرا  یس  یگ  تیریدم و  یاهنامتخاس  یکیزیف  تظافح  اقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001827 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیحالص همان  تنامض  هدوزفا  شزرا  تارغت  نیرخآ  یمسر  همانزور  دادرارق  ناگدننک  اضما  یلم  تراک  تاحفص  مامت  همانسانش  یپک  همانساسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا نیمات  باسح  اصافم  هئارا  نیشیپ  هرود  یتایلام  همانراهظا  ینمیا 

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

33257009-045  ، 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

فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6006822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یتشگنا  رثا  تقرس  دض  لفق  چوس و  کر  شیارآ  ددع  قرب 2  قاتا  هب  رورس  قاتا  زا   ups3kv ییاجباج تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094494000025 زاین :  هرامش 

فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یعیفر ریما  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG یتراجت مان   CST-16 لدم تقرس  دض  برد  راکوت  لفق  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  زادعب  ههام  کی  هیوست   . مالعتسا لاطبا  اب  یواسم  دیدزاب  مدع  یمازلا و  هژورپ  زا  دیدزاب  دشاب  یم  تسویپ  لفق  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا 14 سامت 8  تعاس  یناهبهب 77825501  سدنهم  مناخ  یگنهامه  تهج  نفلت   . هطوبرم

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

77841853-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77817040-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   لیبدرا   لیبدرا یسیس   یگیگ   وو   تیریدم   تیریدم یاهنامتخاس   یاهنامتخاس یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 5858

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یتشگنا   یتشگنا رثا   رثا تقرس   تقرس دضدض   لفق   لفق وو   چوس   چوس کرکر   شیارآ   شیارآ ددع   ددع   22 قرب   قرب قاتا   قاتا هبهب   رورس   رورس قاتا   قاتا زازا     ups3kvups3kv  ییاجباج ییاجباج ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP هکبش لوژام  ددع  دیرخ 5  ناگرگ -  ناگیار  لیوحت  کناب -  سانشراک  دیئاتاب  ضیوعت -  یتناراگ  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 017-32267754 سکوداراپ -   150

1101003681000037 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BK835A لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - سکوداراپ  IP 150 هکبش لوژام  ددع  دیرخ 5  ناگرگ -  ناگیار  لیوحت  کناب -  سانشراک  دیئاتاب  ضیوعت -  یتناراگ  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 017-32267754

4916685949 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  تیریدم  - یلم کناب  هار  هس  - یتشهب دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251692-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230054-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6060

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

6007035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا   ) dedicated تنرتنیا و تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004777000053 زاین :  هرامش 

زاریش یسراف  ناملس  یلاع  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
مالیا یهد  طابترا  یتامدخ  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 2 یلخاد تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 

تیاباگم 550 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

تاطابترا هعسوت  یناسر و  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  دودحمان  مجح   MB/s 20 دناب یانهپ   dedicated تنرتنیا سیورس  الاک :  مان 
رتسگ هداد  سکارآ 

تیاباگم 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  هریخذ  هام  یارب 6  هدشن  هدافتسا  تیاباگیگ  ددرگ و  ژراش  تیاباگیگ  رفن 5  یارب 550  هام  ره  دشاب ، یم  بصن  ینف  تاناکما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  ناگیار  بصن  هنیزه  هنوگ  ره  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  دودحمان  مجح  اب   20MB/s تیکیدید

7153665419 یتسپ :  دک  زاریش ،  یسراف  ناملس  یلاع  شزومآ  زکرم  جع ،) ) نامزلا بحاص  هینیسح  بنج  (س ،) ارهزلا راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36262441-071  ، 37253791-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37253790-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

dedicateddedicated  وو تنرتنیا   تنرتنیا تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ورتم 1000   sdh تروپ ود   stm4 تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000377 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورتم 1000  sdh تروپ ود   stm4 تراک - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ورتم 1000  sdh تروپ ود   stm4 تراک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب     10001000 ورتم   ورتم   sdhsdh تروپ   تروپ ودود     s tm4stm4  تراک تراک ناونع : : ناونع 6262

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

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

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

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

6007124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتفرگ رظن  رد  لک  عمج  ددرگ و  علاطم  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  هعجارم  تسویپ  هب  تاقلعتم  اب  تنیوپ  سکا  ددع  هیهت 85  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش

.دشابیم هباشم  الاک  دک 
1101000011000253 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

وج هلسلس  ردان  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FIBRIDGE یتراجت مان   F5-2315AD لدم هنایار  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 85 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتفرگ هتفرگ رظن   رظن ردرد   لکلک   عمج   عمج وو   ددرگ   ددرگ علاطم   علاطم یصاصتخا   یصاصتخا وو   یمومع   یمومع طیارش   طیارش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   تاقلعتم   تاقلعتم اباب   تنیوپ   تنیوپ سکا   سکا ددع   ددع   8585 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   .دوش   .دوش

6363
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وراد اذغ 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد اذغ و  نامزاس  یارب  ددع  دادعت 2   KX-TDA0490 یتارباخم -  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000154 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک یراذگراب  روتکاف  شیپ  امتح  دامن .  لصاح  سامت  یتناید  سدنهم  یاقآ  هرامش 09190081139  اب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WIRE ROPE - 0146032 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006891 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یک  یتراجت  مان   K-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن لوبق  لباق  اهتکرش  فرط  زا  هباشم  یداهنشیپ  دک  ناریا  تسارکذ  هب  مزال  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  مالس , اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

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

4148707-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم تراک   تراک ناونع : : ناونع 6464

HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع 6565
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کناب تسپ  یتلود  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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا کپ  یلصا و  یتناراگ  اب  تسویپ -  لیاف  قباطم  هکبش  چوس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هنومن  لاسرا  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  یلک و  تمیق 

1201001549000200 زاین :  هرامش 
کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلصا کپ  یلصا و  یتناراگ  اب  تسویپ -  لیاف  قباطم  هکبش  چوس  تازیهجت  دیرخ  - 
دشابیم ههامکی  ینف و  دحاو  دات  هب  طونم  هیوست  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  یلک و  تمیق 

تسیمازلا هنومن  لاسرا  دشابیم -  هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلصا کپ  یلصا و  یتناراگ  اب  تسویپ -  لیاف  قباطم  هکبش  چوس  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههامکی  ینف و  دحاو  دات  هب  طونم  هیوست  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  یلک و  تمیق 

تسیمازلا هنومن  لاسرا  دشابیم -  هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش چوس   چوس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

تخاس تخاس هنومن   هنومن دینک   دینک شالت   شالت افطل   افطل دنشابیم   دنشابیم هباشم   هباشم اهدکناریا   اهدکناریا یتسویپ   یتسویپ یاهلیاف   یاهلیاف قبطتخوس   قبطتخوس هاگیاج   هاگیاج رتویپماک   رتویپماک هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دوش دوش هداد   هداد هئارا   هئارا لخاد   لخاد

6767
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یتسویپ یاهلیاف  قبطتخوس  هاگیاج  رتویپماک  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

دوش هداد  هئارا  لخاد  تخاس  هنومن  دینک  شالت  افطل 
1101093228001911 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم   SR2CBL01 لدم دنمشوه  هلر  هب  رتویپماک  لاصتا  لباک  الاک :  مان 

ددع 305 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  هنایار  هکبش  کر  دربراک   RCKMNT-E-1RU لدم تکارب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   CISCO Switch WS-C2960-24TC-L لدم تروپ  هنایار 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

iRACK Powered by یتراجت مان   TRE-8040b لدم  cm 197 عافترا  60x80 cm داعبا زویف  دیلک و  رواپ و  ینیس و  اب  هارمه  یکشم  تینوی  کر 40  الاک :  مان 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم   TIAM

ددع 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن  تکرش  رابنا  برد  لیوحت 

دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6007373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ   data sheetdata sheet قباطم   قباطم   CPUCPU  یکدی یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6868
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تسویپ  data sheet قباطم  CPU یکدی تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000859 زاین :  هرامش 

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

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

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

1401/10/10 زاین :  خیرات 
نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KEBO یتراجت مان   SDR-2KVA لدم  W 220 ناوت  AC هیذغت عبنم  الاک :  مان 

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

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

1401/10/10 زاین :  خیرات 
یروانف هدننک  هضرع  عجرم  اسآ  یار  نامیلس  نیون  یاه  یروانف  هدنزاس  عجرم   Aban 400 لدم  RTU GSM and GPRS لکتورپ لدبم  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

اسآ یار  نامیلس  نیون  یاه 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
یئولنیسح شرآ  هدننک  هضرع  عجرم   PT-100 لدم یلاتیجید  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

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

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ اب  ینف  لاوس  هنوگره  تروص  رد  هامرذآ  تیزیو 13  تیاس  خیرات  تسویپ  حرش  هب  سیدرف  ناتسرامیب  ویسپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
02634197126 دامن - لصاح  سامت  ییابیکش  سدنهم 

1101090407000119 زاین :  هرامش 
زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26BO07 لدم  m 2 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یراک هام  کی  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  ددرگ -  تسویپ  روتکاف  شیپ   – یمسر تیلاعف  زوجم  یمسر  روتکاف  ناگیار - لقنو  لمح   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم زیراو 

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 34197655-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34197658-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاررقم  طباوض و  حرش  قباطم  یلزنا   pc زکرم لرتنک  سسکا  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001830 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یلزنا ردنب  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 28 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

دروک دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6969

pcpc زکرم   زکرم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکرم6005974 رد  رقتسم  یا  هکبس  تازیهجت   firm ware تفایرد تهج  تن  یتروف  هلاسکی  تناکا 
هداد

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6006710wireless تروص هب  یتارباخم  طابترا  یرادهگن  ینف و  هحفص 12)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6006893DISASTER RECOVERY تیاس LOM هیهتو هرواشم  ، هحفص 12)یحارط یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رآ6007128 یو  نا  هحفص 63)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6007192 چیئوس  جیروتسا و  دراه  نیبرود ، رورس ، بصن  هحفص 63)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیوس6007208 ناسین -  وردوخ  زوزگا  ریگادص  دربراک  لب  یسکلف  هلول  قرب -  ظفاحم  هکبش -  لباک 
 - هتسب رادم  نیبرود  یتارباخم - لاقتنا  متسیس  ویدار  یزلف - راکور  میسقت  هبعج  کنیس -

نوتسیک هکبش  تکوس 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6007393( مالعتسا مرف  قبط   ) نیبرود یزادنا  هار  بصن و  یرونربیف ، هکبش و  یشک  هحفص 63)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نویساموتا6007579 متسیس  ناونع   USP لگناد رازفا  مرن  هتسب  هریغ -  لباک و  چیوس - هحفص 12)رتیلپسا -  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیاسبو6007608 یربراک  طساو  یکیفارگ و  شخب  هحفص 12)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنب نیذآ  ، ییامنهار یاهغارچ  ، زبس یاضف  بآ  یاههاچوژاپمپ  یاههاگتسیا  لاکیرتکلا  تاسیسات  تاریمعتو  یرادهگن  هام  جنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ ) تایلمع حرشبرهش  حطس  یرادا  یاهنامتخاسو 

1101094734000301 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 5 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب تبسن  سپسو  هدومن  اضما  رهم و  لیمکت و  ار  مالعتسا  یهگآ  ، هناماسرد هام ) غلبم 5  ) یداهنشیپ لک  غلبم  تبث  نمض  دنفلکم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یم  لطاب  ار  هدش  هئارا  داهنشیپ  ، کرادم یراذگراب  مدع.دنیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هطوبرم  یاه  لیاف  یراذگراب 

8316613111 یتسپ :  دک  رهش ،  نیهاش  یرادرهش  ، هیمطاف نادیم  ، ینیمخ ماما  راولب  ، رهش نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45225200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45226989-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدنب یدنب نیذآ   نیذآ ،، ییامنهار ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ زبس ، ، زبس یاضف   یاضف بآبآ   یاههاچ   یاههاچ وو   ژاپمپ   ژاپمپ یاههاگتسیا   یاههاگتسیا لاکیرتکلا   لاکیرتکلا تاسیسات   تاسیسات تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس یرادا   یرادا یاهنامتخاسو   یاهنامتخاسو

7171

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

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

زا 118 ھحفص 55 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9dg3pceysc69x?user=37505&ntc=6006003
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6006003?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ینف  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6006102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطسمه هاگرذگ  دنبهار  تس  هیلخت 12  لمح و  یریگراب ،  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001532000082 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ینف  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
حطسمه هاگرذگ  دنبهار  تس  هیلخت 12  لمح و  یریگراب ،  دیرخ ،  - 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
تس  12 دادعت : 

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

دشابیم یداهنشیپ  غلبم  ندوب  یغلم  یانعم  هب  روتکاف  شیپ  مدع  تسا .  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  یتسویپ -  تاصخشم  طیارش و  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم نیئان  ناهفصا -  هداج  رتمولیک 35  رد  عقاو  ناتسیس  زادناراب  رابنا  وپد  لحم  .

1189614873 یتسپ :  دک  ینف ،  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  - مود هقبط  - یرون دیهش  نامتخاس   - نهآ هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55123087-021  ، 55122240-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124675-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حطسمه حطسمه هاگرذگ   هاگرذگ دنبهار   دنبهار تستس     1212 هیلخت   هیلخت وو   لمح   لمح یریگراب ،  ،  یریگراب دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرجاج - هدادنا یهار  هس  روحم  یزلف ) ظافح  بصن  ییانشور و  یارجا   ) هداویر رهش  هیشاح  یزاس  نمیا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000164 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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

نیباراک6006413 ناوخ  کالپ  نیبرود  هناماس  هاگتسد  هحفص 22)دیرخ 2  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش هیشاح   هیشاح یزاس   یزاس نمیا   نمیا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ود  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 13 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم بصن  لحم  هدهاشم  یگنهامه و  تهج  تسویپ .  لیاف  حرش  هب  هبعش  تهج 4  تانبرک  یلپ  هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیم یفرعم  سامت 09126573027 هرامش  اب  یدابآ  ناطلس 

1101096123000043 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

این ینارهت  مثیم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   S4 لدم یعبرم  رتم  زیاس  تانبرک  یلپ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
عبرم رتم  4 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  یدابآ  ناطلس  سدنهم  بصن  لحم  هدهاشم  یگنهامه و  تهج  تسویپ .  لیاف  حرش  هب  هبعش  تهج 4  تانبرک  یلپ  هرکرک  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم یرابتعا  تروص  هب  هیوست  .ددرگیم  یفرعم  سامت 09126573027

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: 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

یا هفرح  ینف و  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 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروضح دیدزاب  اب  تسویپ  تسیل  قبط  ددرت  لرتنک  تیگ  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010001000085 زاین :  هرامش 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هعماج یعامتجا  یداصتقا و  یشم  طخ  نعت  روشک و  روما  هرادا  سیورس :  مان 

دحاو 3 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروضح دیدزاب  اب  تسویپ  تسیل  قبط  ددرت  لرتنک  تیگ  ثادحا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: 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

هبعش هبعش   44 تهج   تهج تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7474

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6006899 :: 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 

1101001517000019 زاین :  هرامش 
نادمه هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/26 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

هاگدورف هاگدورف قطانم   قطانم هبهب   یسرتسد   یسرتسد لرتنک   لرتنک هژورپ   هژورپ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6007037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تالآ  قاری  اب  یا  هشیش  برد  ددع  فیدر 6  .ددرگ  رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یرابتعا 3  تخادرپ 

یزردوگ 09123138548 یگنهامه 
1101096102001046 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناجنز ماج  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   mm 8 تماخض یعبرم  رتم  داعبا  دیفس  گنر  تیروکس  هشیش  الاک :  مان 

ماج 6 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

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

1401/09/16 زاین :  خیرات 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تیروکس تیروکس هشیش   هشیش ناونع : : ناونع 7777

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

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

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

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

6007100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  جاغآ -) هرق   ) قامیواراچ هبعش  نواعت  هعسوت  کناب  یقرب  هرکرک  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000034 زاین :  هرامش 

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

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هنهد  4 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعتسا  مرف  حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6007158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یاهلیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  اهالاک و  تسیل  قباطم  دنرپ  هبعش  یقرب  هرکرک  بصن  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000071 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یقرش یقرش ناجیابرذآ   ناجیابرذآ ناتسا   ناتسا جاغآ -) -) جاغآ هرق   هرق  ) ) قامیواراچ قامیواراچ هبعش   هبعش نواعت   نواعت هعسوت   هعسوت کناب   کناب یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن ناونع : : ناونع 7878

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  نادابآ  هاگدورف  هب  یسرتسد  لرتنک  هژورپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005423000076 زاین :  هرامش 

نادابا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  ، لیمکت تسیابیم  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
حبص تعاس 10  هبنش 1401/09/15  هس  دیدزاب  خیرات  تسیمازلا  لحم  زا  دیدزاب 

ییوگخساپ تهج  یوسوم 09362109355  ماشه  دیس  اب  سامت 

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

53118013-061  ، 53366477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53366497-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف هاگدورف هبهب   یسرتسد   یسرتسد لرتنک   لرتنک هژورپ   هژورپ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8080

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 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراپ ینف و  تاصخشم  قبط   PILOT/SPRING RETURN COMPLETE و FLOW CONTROL VALVE PNEUMAX تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  تسویپ (  لیاف  ربمان 

1101091592001027 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

دعر ناشیدنا  قفا  هدننک  هضرع  عجرم   PNEUMAX یتراجت مان   AFL لدم کیتاموتا  نکزاب  برد  روسرپمک  دربراک  یکیتامونپ  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ایشرپ یرذآ  نیزو  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   PNEUMAX هدنزاس عجرم   M729269 لدم یکیتامونپ  اوه  تبقارم  دحاو  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  ربمان  تراپ  ینف و  تاصخشم  قبط   PILOT/SPRING RETURN COMPLETE و FLOW CONTROL VALVE PNEUMAX :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  ) 

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

31444430-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حطسمه6006102 هاگرذگ  دنبهار  تس  هیلخت 12  لمح و  یریگراب ،  هحفص 54)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیتامونپ یکیتامونپ اوه   اوه تبقارم   تبقارم دحاو   دحاو کیتاموتا -  -  کیتاموتا نکزاب   نکزاب برد   برد روسرپمک   روسرپمک دربراک   دربراک یکیتامونپ   یکیتامونپ هلصفنم   هلصفنم تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6006112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دیدج   NVR رد دوجوم  نیبرود  ددع  میظنت 10  نیبرود و  ددع  بصن 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000606 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن تخادرپ.هدننک  نیمات  هدهعرب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه 

1101091839000115 زاین :  هرامش 
دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  لیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن تخادرپ.هدننک  نیمات  هدهعرب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه 

9717853111 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  اهلگ  کرهش  یوربور  یرافغ  ...ا  تیآ  دنجریب خ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31626050-056  ، 31626000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31626363-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دیدج   دیدج   NVRNVR ردرد   دوجوم   دوجوم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1010 میظنت   میظنت وو   نیبرود   نیبرود ددع   ددع بصن  33   بصن ناونع : : ناونع 8282

یدقن یدقن تخادرپ.هدننک   تخادرپ.هدننک نیمات   نیمات هدهعرب   هدهعرب ناتسرامیب   ناتسرامیب اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8383
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یراوزبس میکح  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6006968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زنل 2.8  IPC K6N713D89 لدم نوتیارب  لسکیپاگم  جنپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000036 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  ناگدننک  نیمات  طسوت  روتکاف  شیپ  تسویپ 

دش دهاوخ  لاطبا  دشاب  روتکاف  شیپ  تسویپ  دقاف  ای  هدوب و  ریاغم  هدش  رکذ  لدم  اب  هک  ییاه  خساپ 

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: 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

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8484
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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 15 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6007128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رآ یو  نا  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000140 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 160 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

روفصع لآ  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-N324-402416 لدم هکبش  تحت  لاناک  رآ 32  یو  نا  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 21 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروصردودشابیم  هدنشورف  هدهعرب  یوضر  ناسارخ  هپس  کناب  رابنا  ات  یربراب  هنیزه  / تسویپ تاصخشم  ربارب  / یناریا / هباشماهدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هپس کناب  باسح  هرامش  روتکاف و  شیپ  هئرا  / ههامکی روتکاف  هیوست  / دوشیم هداد  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  قباطت 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رآرآ یویو   نانا   وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8585
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ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6007192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  چیئوس  جیروتسا و  دراه  نیبرود ، رورس ، بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000043 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

باتفآ رهش  نازورفا  ابید  هدننک  هضرع  عجرم   TU یتراجت مان   2u646b لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یمن  تساوخرد  عوضوم  هدش  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تساوخرد  عوضوم  زا  عالطا  تهج 

.دشاب یم  رودقم  ینف  ناسانشراک  دات  بصن و  لیوحت ، زا  سپ  تخادرپ 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هریغ  لمح و  ، همیب ریظن  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابرهم 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 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس وو   جیروتسا   جیروتسا دراه   دراه نیبرود ، ، نیبرود رورس ، ، رورس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8686

-- یزلف یزلف راکور   راکور میسقت   میسقت هبعج   هبعج کنیس - - کنیس چیوس   چیوس ناسین -  -  ناسین وردوخ   وردوخ زوزگا   زوزگا ریگادص   ریگادص دربراک   دربراک لبلب   یسکلف   یسکلف هلول   هلول قرب -  -  قرب ظفاحم   ظفاحم هکبش -  -  هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
نوتسیک نوتسیک هکبش   هکبش تکوس   تکوس هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یتارباخم - - یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار

8787
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هب دزمتسد  نینچمه  اه و  تمیق  هک  دشاب  یم  زاین  دروم  الاک  ملق  رهش 9  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هئارا  یتسویپ  لودج  قباطم  هناگادج و  تروص 

1101091157000005 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  نابرهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
وترپ یتراجت  مان   2M لدم قرب  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

لدبم کاپ  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناسین  وردوخ  زوزگا  ریگادص  دربراک  لب  یسکلف  هلول  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
چیوس سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SWITCHSYNC T183 for LTB 420 KV یتراجت مان  ) LA365601-N )5272705-H لدم  T183 کنیس چیوس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

چیوس سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SWITCHSYNC L183 for LTB 420KV یتراجت مان  ) LA365601-N)5272705-G لدم  L183 کنیس چیوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
شور هدیا و  عولط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ون  رواخ  یتراجت  مان   20x30 لدم یزلف  راکور  میسقت  هبعج  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

زاسارف لاگس  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   sxt5 لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   IPC70520D83-AI لدم  Ip cctv هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هک .دراد  دوجو  یتسویپ  لودج  رد  لماک  تاصخشم  هک  دشاب  یم  زاین  دروم  الاک  ملق  رهش 9  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  روظنم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  یتسویپ  لودج  قباطم  هناگادج و  تروص  هب  دزمتسد  نینچمه  اه و  تمیق 

5476139673 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  نابرهم - رهش  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43122891-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43122160-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسرل ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  زاین  دروم  مزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092105000008 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  زاین  دروم  مزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  30 دادعت : 

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

یرادا 09167159770 تعاس  طقف  سامت  ددرگ -  هیمیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ -  تسیل  قبط  زاین  دروم  مزاول  هتسب و  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815863188 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تارباخم  لک  هرادا  بنج  نازابناج -  راولب   - ریت نادیم.دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43345896-066  ، 33334797-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334791-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتشادهب تنواعم  ناردنزام  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6007341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( گرب  36) تسویپ ینف  تاصخشم  اب  هطوبرم و  تاقلعتم  اب  ناریا  دیلوت  هتسبرادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094385000029 زاین :  هرامش 

یتشادهب تنواعم  ناردنزام  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
( گرب  36) تسویپ ینف  تاصخشم  اب  هطوبرم و  تاقلعتم  اب  ناریا  دیلوت  هتسبرادم  یاه  نیبرود  دیرخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

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

رد هناگادج  روتکاف  شیپ  هارمهب  هدیسر و  هدنهد  داهنشیپ  دیئات  هب  ءاضماو  رهم  اب  دیاب  ینف  تاصخشم  گرب  هارمهب 36  مالعتسا  مرف  ادتبا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  یراذگراب  یگمه  هناماس 

 : یتسپ دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  قباس ) دنبهش  ) یکدور یناردنزام خ  ریما  راولب  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816717887

33399943-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33399943-011 :: 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

کارا هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6007393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مالعتسا مرف  قبط   ) نیبرود یزادنا  هار  بصن و  یرونربیف ، هکبش و  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000038 زاین :  هرامش 

کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مالعتسا مرف  قبط   ) نیبرود یزادنا  هار  بصن و  یرونربیف ، هکبش و  یشک  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

(( مالعتسا مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط  ) ) نیبرود نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یرونربیف ، ، یرونربیف وو   هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 9090

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیباراک6006413 ناوخ  کالپ  نیبرود  هناماس  هاگتسد  هحفص 22)دیرخ 2  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگدورف6006899 قطانم  هب  یسرتسد  لرتنک  هژورپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ،  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون 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

6006233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ملق کی  دادعت  هب  تسویپ  کرادم  رد  جردنم  حرش  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092258000106 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.ملق کی  دادعت  هب  تسویپ  کرادم  رد  جردنم  حرش  قباطم  ًانیع  - 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  یرازگراب  دک  ناریا  فشک  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

access :: 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

6006233FLANGE ACCESS FITTING TEE TYPE(71 هحفص )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیوس6007208 ناسین -  وردوخ  زوزگا  ریگادص  دربراک  لب  یسکلف  هلول  قرب -  ظفاحم  هکبش -  لباک 
 - هتسب رادم  نیبرود  یتارباخم - لاقتنا  متسیس  ویدار  یزلف - راکور  میسقت  هبعج  کنیس -

نوتسیک هکبش  تکوس 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

FLANGE ACCESS FITTING TEE TYPEFLANGE ACCESS FITTING TEE TYPE ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 118 ھحفص 71 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pw9pudabdwska?user=37505&ntc=6006233
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6006233?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تسویپ6006112 تسیل  قبط  دیدج   NVR رد دوجوم  نیبرود  ددع  میظنت 10  نیبرود و  ددع  هحفص 63)بصن 3  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریواصت و6006976 طبض  هاگتسد  ماد ، دیپسا  کرحتم  ماد ، تلوب ، هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ 
هطوبرم تاقلعتم 

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6006474 هقطنم  قرب  یاه  تسپواه  نامتخاس  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  تاریمعتو  هحفص 29)یرادهگن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرتاب6006761 ژراش  لیسمیر و  لنپ  هحفص 29)لرتنک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بآ6007119 عبنم  قیرح و  مالعا  متسیس  یزادنا  هرو  هحفص 29)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دود6007193 قیرح  مالعا  هحفص 29)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

6007505pc زکرم لرتنک  سسکا  متسیس  بصن  هحفص 37)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( 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

نیباراک6006413 ناوخ  کالپ  نیبرود  هناماس  هاگتسد  هحفص 22)دیرخ 2  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست لحم  رد  لیوحت   - هدش هراشا  تاحیضوت  تمسق  رد  هک  تاصخشم  قبط  وبمک  کیوم 3 یا  هفرح  دابهپ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام 2

1101005315000212 زاین :  هرامش 
لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تراجت ناوآ  هدنزاس  عجرم  یدهم  زورهب  هدننک  هضرع  عجرم  طسوتم  زیاس  نتراک  یدنب  هتسب  عون  دابهپ  یدنک  لکش  یزاب  بابسا  یواح  یسناش  هتسب  الاک :  مان 
اندس یتراجت  مان  کاوژپ 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیبرود وبمک ( کیوم 3 یا  هفرح  دابهپ   - ههام هیوست 2  - دشابیم لحم  رد  لیوحت   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگتسد کی   ( یرتمولیک زا 15 ریواصت  تفایرد  - هژوس بیقعت  روسنس  - عناوم اب  دروخرب  مدع  روسنس  - تعاس ژراش 1 تدم  - هقیقد زاورپ 46 نامز  تدم  - لسکیپ اگم  20

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

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

وبمک6007490 کیوم 3 یا  هفرح  دابهپ  هاگتسد  هحفص 73)کی  دابهپ  ( دابهپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وبمک وبمک کیوم  33 کیوم یایا   هفرح   هفرح دابهپ   دابهپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 9292
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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

شیک هقطنم  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 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

6007369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا.ددرت  تراک  تشگنا و  رثا  هرهچ ، صیخشت  بایغ ، روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  تسویپ  یاضاقت  قبط  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  قاحلا 

1101094076000327 زاین :  هرامش 
شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدیا عولط  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   VIRDI یتراجت مان   UBIO XPRO LITE لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
رازفا مرن  یایند  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  سیدرپ 

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

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا.ددرت  تراک  تشگنا و  رثا  هرهچ ، صیخشت  بایغ ، روضح و  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تسویپ  یاضاقت  قبط  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  قاحلا 

7941745431 یتسپ :  دک  هقبط 11 ،  فدص  جرب  شیک  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44453015-076  ، 44453030-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44453045-076 :: 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

ددرت6006450 لرتنک  تیگ  یاهمتسیسثادحا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

.تسا6007369 هباشم  دک  ناریا.ددرت  تراک  تشگنا و  رثا  هرهچ ، صیخشت  بایغ ، روضح و  هاگتسد 
.تسا یمازلا  تسویپ  یاضاقت  قبط  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  قاحلا 

هحفص 8) ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لماک لماک تاصخشم   تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قاحلا   قاحلا .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.ددرت   ناریا.ددرت تراک   تراک وو   تشگنا   تشگنا رثا   رثا هرهچ ، ، هرهچ صیخشت   صیخشت بایغ ، ، بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ یاضاقت   یاضاقت قبط   قبط

9393
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  / هرقف دادعترفن 1  دادعت 5  نارگراک  مان  یب  همیب  / هرقف دادعت 1  راجفنا ) ، قیرح ، هقعاص ) اهرابنا یزوس  شتآ  همیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050259001045 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
همیب سیورس :  مان 

هرقف 2 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  / هرقف دادعترفن 1  دادعت 5  نارگراک  مان  یب  همیب  / هرقف دادعت 1  راجفنا ) ، قیرح ، هقعاص ) اهرابنا یزوس  شتآ  همیب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( رفن دادعت 5   ) دشاب یم  همیمض  گرب  رد 2  تساوخرد 

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  هگنل ) 16  ) برد دادعت 8  هب  لمع  قاتا  روحمالول  هگنلود  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090142000161 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راگدنام برد  نایلاس  هدننک  هضرع  عجرم  راگدنام  برد  نایلاس  یتراجت  مان   220x200 cm داعبا یدالوف  سنج   E120 لدم هگنل  ود  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدننک  نیمات  هدهع  هب  سانشراک  مازعا  بصن و  لمح -  هنیزه  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تاصخشم  قبط  روحم  الول  هگنلود  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  تادنتسم  کرادم و  تمیق -  داهنشیپ  مرف  دشاب - 

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   // هرقف هرقف   11 دادعترفن   دادعترفن   55 دادعت   دادعت نارگراک   نارگراک مان   مان یبیب   همیب   همیب // هرقف هرقف   11 دادعت   دادعت راجفنا ) ) راجفنا ،، قیرح قیرح ،، هقعاص هقعاص )) اهرابنا اهرابنا یزوس   یزوس شتآ   شتآ همیب   همیب ناونع : : ناونع 9494

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   هگنل ) ) هگنل 1616  ) ) برد برد   88 دادعت   دادعت هبهب   لمع   لمع قاتا   قاتا روحمالول   روحمالول هگنلود   هگنلود برد   برد ناونع : : ناونع 9595
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6006130MRI زکرم قیرح  نالعا  متسیس  یارجاو  مزاول  هحفص 29)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یا6006474 هقطنم  قرب  یاه  تسپواه  نامتخاس  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  تاریمعتو  هحفص 29)یرادهگن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرتاب6006761 ژراش  لیسمیر و  لنپ  هحفص 29)لرتنک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دادعت 60070465 نارگراک  مان  یب  همیب  / هرقف دادعت 1  راجفنا ) ، قیرح ، هقعاص ) اهرابنا یزوس  شتآ  همیب 
هباشم دک  / هرقف دادعترفن 1 

هحفص 6) قیرح  ( قیرح

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

تسویپ6007103 تاصخشم  تسیل و  قبط  یرس  یبآ 1 قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  هحفص 29)مزاول و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بآ6007119 عبنم  قیرح و  مالعا  متسیس  یزادنا  هرو  هحفص 29)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دود6007193 قیرح  مالعا  هحفص 29)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6007363 ینف  تاصخشم  اب  هگنل ) 16  ) برد دادعت 8  هب  لمع  قاتا  روحمالول  هگنلود  هحفص 6)برد  قیرح  ( قیرح

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

لیتسا6007578 سیلنتسا  لزان  یرپسا  هحفص 29)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6006140 تظافح  یارجا  حلاصم و  هحفص 9)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاگ6007574 لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  هحفص 9)تظافح  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حلاصم6007588 هیهت  تکرش - تاسیسأت  دروم  ود  کینورتکلا  تظافح  یارجا  حلاصم و  هیهت  یراذگاو 
تکرش یرادا  نامتخاس  باب  ود  کینورتکلا  تظافح  یارجا  و 

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دود6007193 قیرح  مالعا  هحفص 29)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون 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

6007594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباث طخ  هدننک  نفلت  هاگتسد  ردام -  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  یمشچ  ددع  اب 16  لماک  ریگدزد  یتظافح  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگا  لصا  رد  جردنم  هریغ  هطخ و   20

1201001186000301 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
یرس  2 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

یزادنا6007594 هار  بصن و  هارمه  هب  یمشچ  ددع  اب 16  لماک  ریگدزد  یتظافح  هحفص 77)متسیس  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   یمشچ   یمشچ ددع   ددع   1616 اباب   لماک   لماک ریگدزد   ریگدزد یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم اب  هارمه   Sony a7R IV body ینوس هنیآ  نودب  نیبرود  تساوخرد  دروم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل 

1101003051000056 زاین :  هرامش 
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365210   DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY هدنزاس عجرم   AC-V700A یرادربملیف نیبرود  یرطاب  رژراش  الاک :  مان 

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

ریهش کینورتکلا  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   VCL-DH1774 لدم  mm 74 هلت نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
شرگن وکین  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک  نوکین  یتراجت  مان  لدم 18-200  یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لیوحت  نامزاس  لحم  رد  یلصا  یدنب  هتسب  کپ و  تروصب  یلصا ، ربتعم ، یتناراگ  یاراد  دیاب  اهالاک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662528-021  ، 89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود زنل   زنل هلت - - هلت نیبرود   نیبرود زنل   زنل یرادربملیف -  -  یرادربملیف نیبرود   نیبرود یرطاب   یرطاب رژراش   رژراش لاتیجید -  -  لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تاقلعتم اب  لدم 2  نونک  یرادربملیف  نیبرود  .تاقلعتم  اب   A7 لدم ینوس  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004139000055 زاین :  هرامش 
بآ تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365210   DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
یفجن شوایس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  یرادرب  ملیف  نیبرود  دربراک   ECM-673 لدم لاتیجید  نوفورکیم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا تکرش  گربرس  رد  رهم و  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  .تاقلعتم  اب  لدم 2  نونک  یرادربملیف  نیبرود  .تاقلعتم  اب   A7 لدم ینوس  یساکع  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط  .دشاب  یم 

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

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

77311959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تاقلعتم .تاقلعتم اباب     22 لدم   لدم نونک   نونک یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود .تاقلعتم   .تاقلعتم اباب     A7A7  لدم لدم ینوس   ینوس یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898
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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   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6007358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویزولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000715 زاین :  هرامش 

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

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  تاصخشم  هیلک  هب  افطل   :: 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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داتس کالما  لاوما و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   حبصهرامش یلا 11  تعاس 9  زا   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007561 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  حبص  تعاس 11   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

فکمه و 5 یفنم  هقبط  هقبط 5  رد 11  کالپ 56  ناتسلگ 5 و 6 ،  یاهنابایخ  نیبام  نارادساپ  نابایخ  رد  عقاو  یرادا  یراجت  عمتجم  گنادشش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوا 48 فکمه و  کی  یفنم  تاقبط  عبرمرتم  تحاسم 3148/53  هب  یراجت  دحاو  رب 70  لمتشم  عبرم  رتم  یانبریز 28512/61  لک  تحاسم  اب  یناقوف  هقبط 

تحاسم 220/59 هب  اعمج  یرادا  دحاو  هس  عبرم و  رتم  تحاسم 24/1319  هب  ناروتسر  دحاو  کی  ات 4  تاقبط 2  عبرم  رتم  تحاسم 4053/15 ) هب  یرادا  دحاو 
متسیس یزکرم ، هناخروتوم  رلیچ  عمتجم  رد  هبوصنم  تازیهجت  تاسیسأت و  مامضنا  هب  ( 5  ) یفنم ات  یفنم 2  تاقبط  گنیکراپ  دحاو  دادعت 415  هقبط 5  عبرم  رتم 

دشاب یم  نیبرود و ...  روسناسآ  یقرب  هلپ  دنمشوه 
لایر  23/200/000/000  : دروارب

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناخرهاط دیهش  نابایخ  ماگنه   ، نابایخ تلاسر   ، نادیم نفلت 84331208 2 -  موس  هقبط   14  ، کالپ  21  ، هچوک ءارزو ،)  ) یلوبمالسا دلاخ  دیهش  نابایخ   :: سردآ سردآ
مود  هقبط  کالپ 44  ،

فکمه هقبط  کالپ 15 ، مکی  تسیب و  هچوک  ءارزو ،)  ) یلوبمالسا دلاخ  دیهش  نابایخ  نارهت 

77135906 یلا 77135910 -   14 یلخاد ) )7340 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 9999

ناروتسر ناروتسر ناونع : : ناونع 100100
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6006112 تسیل  قبط  دیدج   NVR رد دوجوم  نیبرود  ددع  میظنت 10  نیبرود و  ددع  هحفص 63)بصن 3  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیباراک6006413 ناوخ  کالپ  نیبرود  هناماس  هاگتسد  هحفص 22)دیرخ 2  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود6006443 زنل  هلت - نیبرود  زنل  یرادربملیف -  نیبرود  یرطاب  رژراش  لاتیجید -  یساکع  نیبرود 
یساکع

هحفص 9) نیبرود  ( نیبرود

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

6006844 ... نیبرود و یتظافح و  متسیس  تازیهجت  هحفص 9)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیمات6006963 هدهعرب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  تسویپ  لیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود 
یدقن تخادرپ.هدننک 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6006968 هتسب  رادم  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریواصت و6006976 طبض  هاگتسد  ماد ، دیپسا  کرحتم  ماد ، تلوب ، هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ 
هطوبرم تاقلعتم 

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.تاقلعتم6007064 اب  لدم 2  نونک  یرادربملیف  نیبرود  .تاقلعتم  اب   A7 لدم ینوس  یساکع  هحفص 9)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

رآ6007128 یو  نا  هحفص 63)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6007192 چیئوس  جیروتسا و  دراه  نیبرود ، رورس ، بصن  هحفص 63)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیوس6007208 ناسین -  وردوخ  زوزگا  ریگادص  دربراک  لب  یسکلف  هلول  قرب -  ظفاحم  هکبش -  لباک 
 - هتسب رادم  نیبرود  یتارباخم - لاقتنا  متسیس  ویدار  یزلف - راکور  میسقت  هبعج  کنیس -

نوتسیک هکبش  تکوس 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6007326 تسیل  قبط  زاین  دروم  مزاول  هتسب و  رادم  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6007341 یاه  نیبرود  هحفص 63)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 9)نویزیولت6007358 نیبرود  ( نیبرود

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

6007393( مالعتسا مرف  قبط   ) نیبرود یزادنا  هار  بصن و  یرونربیف ، هکبش و  یشک  هحفص 63)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم 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

هحفص 9)ناروتسر6007561 نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی ناتسا  زاگ   :: 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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6005993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم  یجنرب 2.5  ددع  هسو  روانش  تالاصتا  اب  ناتسربط  هدیباوخ  یرتیل  نزخم 5000  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  تسویپ  تاصخشم  داتو  لیمکت 

1101091426000296 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  T.P.C یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   cm 166 عافترا  mm 12 تماخض  Lit 5000 تیفرظ  PT2080 یکیتسالپ یقفا  داوم  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 
ناتسربط کیتسالپ  عمتجم  هدننک  هضرع 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتو لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم  یجنرب 2.5  ددع  هسو  روانش  تالاصتا  اب  ناتسربط  هدیباوخ  یرتیل  نزخم 5000  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا   ( رادیرخ یتساوخ  رد  تاصخشمو  روتکاف  شیپ   ) تسویپ تاصخشم 

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدیباوخ هدیباوخ یرتیل   یرتیل   50005000 نزخم   نزخم هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 10 110 1
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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 20 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیروتسا دراه و  رورس و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000081 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دارآ هکبش  ناماگشیپ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   dl380g10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

شفنب ناشکهک  یروانف  ابرهک  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   MSA 2060 لدم هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   Bundle 18tb لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعلاطم  قیقد  لماک و  روط  هب  تسویپ  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  تادهعت  رد  یزادنا  هار  بصن و 

.دشابیم یمازلا  تسویپ  هماندهعت  روتکاف و  شیپ  یراذگراب 
.دامرف لصاح  سامت  یعیفشریم  یاقآ  هرامش 03431266000  اب  یرادا  تاعاس  رد  لاوس  هنوگره  نتشاد  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

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیروتسا جیروتسا وو   دراه   دراه وو   رورس   رورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  دوجوم  یزاس  هریخذ  هاگتسد  یارب  دراه  دیرخ  تساوخرد  دروم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003051000058 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   EMC هدنزاس عجرم   EMC یتراجت مان   D4 1.6tb SAS Fast Vp 25×2.5 SSD لدم  TB 1/6 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ایرآ یزادرپ  هداد  طابترا  رصع  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات 
ددع 10 دادعت : 

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

ددرگیم لیوحت  نامزاس  لحم  رد  ربتعم  یتناراگ  یاراد  یلصا و  یدنب  هتسب  کپ و  تروصب  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662528-021  ، 89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(5006119) همدخاب  2000 لدم هتعاس  12 نت 10 کارتفیل نیمات  نیدث - یزاسزاب  کارتفیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985006889 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار لانرتنیا   لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 103103

هتعاس هتعاس 1212 نتنت 1010 کارتفیل کارتفیل نیمات   نیمات یزاسزاب -  -  یزاسزاب کارتفیل   کارتفیل ناونع : : ناونع 104104

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

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

زا 118 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ky7v3xtvnxvbr?user=37505&ntc=6007199
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6007199?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z3ebpthap75vz?user=37505&ntc=6007496
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6007496?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدیباوخ6005993 یرتیل  نزخم 5000  هب  هحفص 82)زاین  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس6007101 هریخذ  تخاسریز  تینما  تیوقت  حرط  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جیروتسا6007164 دراه و  رورس و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 82)دیرخ و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6007199 لانرتنیا  کسید  هحفص 82)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس6007496 12 نت 10 کارتفیل نیمات  یزاسزاب -  هحفص 82)کارتفیل  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراحتنا6007489 دض  کیلوردیه  یاهدنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ،  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 8) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یراحتنا6007504 دض  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یفیک  یبایزرا  یاهمتسیسناوخارف  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 8) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

حطسمه6006102 هاگرذگ  دنبهار  تس  هیلخت 12  لمح و  یریگراب ،  هحفص 54)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاقلعتم  هارمه  هب   g10 لدم  hp رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005071000556 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G 10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحم یگنهامه 09125410703 نفلت   - هدنشورف هدهعرب  تکرش  رابنا  هب  لمح  هنیزه  تسویپ -  هب  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب راهچ  یالاب  هبتر  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم  تسیاب  یم  هدنشورف  تسارکذ  نایاش  )

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

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

33157287-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجم رورس  تهج   usb لگناد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005071000555 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دماسب شوواک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SEH هدنزاس عجرم   HUB یتراجت مان   PROMAX لدم تروپ  باه 20  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحم یگنهامه 09125410703 نفلت   - هدنشورف هدهعرب  تکرش  رابنا  هب  لمح  هنیزه  تسویپ -  هب  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33157287-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hphp  رورس رورس ناونع : : ناونع 105105

یزاجم یزاجم رورس   رورس تهج   تهج   usbusb  لگناد لگناد ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  س - )  ) نینبلا ما  یصصخت  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم

یوضر 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380 لدم هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091087000013 زاین :  هرامش 

دهشم س )   ) نینبلا ما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ولدمحم ناج  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(HP ProLiant DL380 Generation 10 (Gen10

.دشاب همیمض  تساوخرد  رورس  تاعطق  اب  لماک  تقباطم  دیاب  یلاسرا  روتکاف  شیپ 

9144734756 یتسپ :  دک  تجهب 16 ،  شبن  تجهب -  ...ا  تیآ  نابایخ  هنیرز -  هارراهچ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231061-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231444-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL380DL380 لدم   لدم هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 107107

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1.2TB SAS 10k SFF 12G رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000110 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  TB 1/2 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

اسرب
ددع 12 دادعت : 

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

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1.21 .2 TB SAS 10k  SFF 12GTB SAS 10k  SFF 12G رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالقا  تسیل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003051000057 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   INTEL XEON-GOLD 6140 (2.3GHZ/18- CORE/140W) PROCESSOR KIT لدم  GHz 2/3 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP
ددع 6 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 64 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 35 دادعت : 

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

دوشیم تفایرد  نامزاس  لحم  رد  ربتعم  یتناراگ  اب  لانیجروا  یدنب  هتسب  یلصا و  کپ  تروصب  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662528-021  ، 89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس مرمر   هنایار   - - هنایار ویوی   یپیپ   یسیس   ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب رورس  قاتا  یزاس  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090142000160 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یراذگراب  تمیق و  مالعا  کیکفت  هب  ار  تسیل  تسویپ -  طباوض  طیارش و  قبط  ادهش -  ناتسرامیب  ماجنا  لحم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003164000021 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناتسرل ولادیاخ  کالفا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580 لدم رورس  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قاروا قیرط  زا  تخادرپ  .تسا  هدش  همیمض  یتسویپ  لیاف  کالم  تسا و  یضرف  دک  ناریا.دوش  تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا نآ  دات  الاک و  هیلوا  لیوحت  دانسا  تفایرد  طرش  .دشاب  یم  خیرات 1404/03/26  هب  دیرخ  تردق  ظفح  هبساحم  اب  هنازخ 

3414946116 یتسپ :  دک  کنوپ ،  تارادا  عمتجم  - ینیمخ ماما  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33357286-028  ، 33652181-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33652182-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 1101 10

DL580DL580 لدم   لدم رورس   رورس 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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ناتسزوخ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  قبط  بسانم  بولطم و  تیفیک  اب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد   ، تخس کسید  ددع  رورس و 10  هاگتسد  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1201009021000049 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نفلت 7-06132238924 تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  بسانم  بولطم و  تیفیک  اب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد   ، تخس کسید  ددع  رورس و 10  هاگتسد  دیرخ 5  - 
یدیعس یاقآ  اه  متسیس  هریاد 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
( هعومجم ) یرس  1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد .دشابیم .  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  تیریدم  رابنا  لخاد  هب  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه  تسا .  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  در  ای  لوبق  رد  راذگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  هباشم  دک  ناریا  زا  هدافتسا  تروص 

6193633145 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  نکسم  کناب  تیریدم  یدباع -  دیهش  نابایخ  ناگدازآ -  نابایخ  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232128-061  ، 32219857-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232128-061 :: 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

6005968hp هحفص 85)رورس رورس  ( رورس

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

یزاجم6006067 رورس  تهج   usb هحفص 85)لگناد رورس  ( رورس

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

6006085DL380 لدم هنایار  هحفص 85)رورس  رورس  ( رورس

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

60062611.2TB SAS 10k SFF 12G رورس هحفص 85)دراه  رورس  ( رورس

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

رورس6006262 قاتا  یزاس  هحفص 37)درادناتسا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6006615 رورس  مر  هنایار  - وی  یپ  هحفص 85)یس  رورس  ( رورس

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط بسانم   بسانم وو   بولطم   بولطم تیفیک   تیفیک اباب   وو   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد  ، ، تخس تخس کسید   کسید ددع   ددع   1010 وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

1121 12
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تقرس6006822 دض  لفق  چوس و  کر  شیارآ  ددع  قرب 2  قاتا  هب  رورس  قاتا  زا   ups3kv ییاجباج
تسویپ تسیل  قبط  یتشگنا  رثا 

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

جیروتسا6007164 دراه و  رورس و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 82)دیرخ و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش6007192 چیئوس  جیروتسا و  دراه  نیبرود ، رورس ، بصن  هحفص 63)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرامیب6007254 رورس  قاتا  یزاس  هحفص 85)هنیهب  رورس  ( رورس

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

6007310DL580 لدم هحفص 85)رورس  رورس  ( رورس

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

بولطم و6007389 تیفیک  اب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد   ، تخس کسید  ددع  رورس و 10  هاگتسد  دیرخ 5 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  بسانم 

هحفص 85) رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  ربمان  تراپ  ینف و  تاصخشم  قبط   NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101091592001026 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیارکوا  هدنزاس  روشک   PT SPEED SENSOR یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA-PT-1401 لدم یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 
اکرآ یژرنا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZORYA هدنزاس

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نیارکوا هدنزاس  روشک   HPC SPEED SENSOR یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA-HPC-1401 لدم یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 
اکرآ یژرنا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZORYA هدنزاس عجرم 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  ربمان  تراپ  ینف و  تاصخشم  قبط   NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31444430-041  ، 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

NPNP  یاه یاه نیبروت   نیبروت تعرس   تعرس یاهروسنس   یاهروسنس هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 113113
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوومرت هارمه   K عون لپوکومرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000858 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ زادرپ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  وکانپیس  یتراجت  مان   TC لدم لپوکومرت  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37052182-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوومرت لوومرت هارمه   هارمه   KK عون   عون لپوکومرت   لپوکومرت ناونع : : ناونع 1141 14
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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 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CCN15-30/GS60-E2 لدمروسنس -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CCN15-30/GS60-E2 لدمروسنس -2

DVP12SE11T لدماتلد PLC-3
اتلد لسدول  لوژام  -4

هعسوت لوژام  -5
هعسوت لوژام  -6

1101001609003087 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دالوف هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ITALCOPPIE هدنزاس عجرم   THERMOCOUPLE PT100 یتراجت مان   RTD PT100 یترارح لپوکومرت  الاک :  مان 
ناریا یژایلآ 

ددع 21 دادعت : 
1401/09/24 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

RTD PT100RTD PT100 یترارح   یترارح لپوکومرت   لپوکومرت ناونع : : ناونع 115115
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوناویل هیر  بلق و  پمپ  هاگتسد  روسنس 3.8  لباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001306 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   3/5 هدنزاس -  عجرم   Vario لدم بلق  پمپ  هاگتسد  دربراک  یمجح  روسنس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت هرادا  زا  بتعم  زوجم  یاراد 

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اوناویل اوناویل هیر   هیر وو   بلق   بلق پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد   3.83.8 روسنس   روسنس لباب   لباب ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6006907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002705 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

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

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

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

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1171 17

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 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

6007162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

bently تشیربیاو لباک  رسویدسنارت و  روسنس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000340 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
BENTLY هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA یتراجت مان   3500XL لدم جنس  هزرل  یسیطانغم  رگشیامن  الاک :  مان 

سراپ دنیارف  نیورآ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   NEVADA
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
تالایا هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  هزرل  دربراک   SERIES 3516 روسنس الاک :  مان 

نابیتشپ دادنب  یهاد  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان   SERIES 9200 لدم یشزرل  یتیمیسگارپ  چیئوس  الاک :  مان 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مارتحا  مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  هداد  تدوع  تروصنیا  ریغ  رد  دنشاب .   compatibe دیاب متیآ  هس  ره  دیهد .  داهنشیپ  ار  لاسرا  هدامآ  یدوجوم  طقف  افطل 

یرباص 09172226437 نیسح  ماهبا :  عفر  سانشراک 

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

31319558-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

bentlybently تشیربیاو   تشیربیاو لباک   لباک وو   رسویدسنارت   رسویدسنارت وو   روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BATTERY CHARGER CUMMINS QSK60 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000641 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناتسودنه  هدنزاس  روشک   CUMMINS هدنزاس عجرم  ردنلیس  یتعنص 6  یلزید  روتوم  دربراک   programmed ECU QSK60-G4 لماک روسنس  الاک :  مان 

راس هیاس  تعنص  دیلوت و  یللملا  نیب  هدننک  هضرع 
تس 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تعنص دیدح  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   HSP POWER یتراجت مان   QSK60-G8 لدم  KVA 2500 ناوت ردنلیس  لزید 16  روتوم  الاک :  مان 

دراگراساپ ورین  سراپ 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665085-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6006418NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  هحفص 92)مالقا  روسنس  ( روسنس

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

لوومرت6006872 هارمه   K عون هحفص 92)لپوکومرت  روسنس  ( روسنس

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

6006883RTD PT100 یترارح هحفص 92)لپوکومرت  روسنس  ( روسنس

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

اوناویل6006903 هیر  بلق و  پمپ  هاگتسد  روسنس 3.8  هحفص 92)لباب  روسنس  ( روسنس

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

تسویپ6006907 لیاف  اب  قباطم  بایغ  روضح و  هحفص 92)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

6007162bently تشیربیاو لباک  رسویدسنارت و  هحفص 92)روسنس و  روسنس  ( روسنس

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

6007267BATTERY CHARGER CUMMINS QSK60(92 هحفص روسنس  ( روسنس

BATTERY CHARGER CUMMINS QSK60BATTERY CHARGER CUMMINS QSK60 ناونع : : ناونع 1191 19

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

تسویپ6007373  data sheet قباطم  CPU یکدی هحفص 37)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  " " 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

6006418NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  هحفص 92)مالقا  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشود  زور  تعاس 14  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ید  19 :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 14  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005982 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 8/30   - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  ار  داتس 18 20010010560000  تبث  هرامش  هب  طساو  چیئوس  کسویک و  یاههاگتسد  ینابیتشپ  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  ریز  حرش  هب   www.setadiran.ir یناشن هب  دانس )  ) تلود یکینورتکلا 

لایر  نیمضت 9.591.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 4.000.000  دیرخ  هنیزه 

نانکراک یرادا  روما  هناخریبد و  هریاد  یزادرپراک  لک  هرادا  ناریا  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف  نابایخ  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب طساو   طساو چیئوس   چیئوس وو   کسویک   کسویک یاههاگتسد   یاههاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6006447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رهشناریا  راخب  هاگورین  تهج  ...و  رتمولف  ولاو ، عاونا  چیئوس ، ورکیم  زاگ ، ریسم  ولاو  چیئوس  کرحم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  )

1101001545000150 زاین :  هرامش 
نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ یرادهگن  ریمعت و  یزادنا  هار  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   VE25,S/N:KOM19467 لدم راخب  نیبروت  ورس  ریش  لماک  کرحم  الاک :  مان 
ایسآ

تس 30 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

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

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین تهج   تهج ...و   ...و رتمولف   رتمولف ولاو ، ، ولاو عاونا   عاونا چیئوس ، ، چیئوس ورکیم   ورکیم زاگ ، ، زاگ ریسم   ریسم ولاو   ولاو چیئوس   چیئوس کرحم   کرحم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6007106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادک 100  ره  کاماز  برد -  هنابز  ولج   - رد ب یچیئوس  هریگتسد  -UPVC برد رطخ  هریگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002712 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماج مولآ  هدننک  هضرع  عجرم   KAYAPEN هدنزاس عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک  لدم 2012   UPVC سنج برد  هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - 3 تیولوا رد  رهش.وب  رد  ناگدنشوئرف  الاک 2 - دات  تفارد و  زا  سپ  ام  تخادرپ 2  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یسراف  ناملس  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 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

6007197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بب ردرد   یچیئوس   یچیئوس هریگتسد   هریگتسد -- UPVCUPVC  برد برد رطخ   رطخ هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 122122

ینلیتا ینلیتا یلپ   یلپ بآبآ   هریخذ   هریخذ نزخم   نزخم ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 118 ھحفص 102 
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تسالپ امه  تکرش  هدنزاس  عجرم   S.P.DONYA یتراجت مان   Lit 10000 تیفرظ یقفا  هیال  هس  ینلیتا  یلپ  بآ  هریخذ  نزخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش

1101004777000054 زاین :  هرامش 
زاریش یسراف  ناملس  یلاع  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

زاریش تسالپ  امه  تکرش  هدنزاس  عجرم   S.P.DONYA یتراجت مان   Lit 10000 تیفرظ یدومع  هیال  هس  ینلیتا  یلپ  بآ  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نایناریا یالاک  انیاس  هدننک  هضرع  عجرم   pumpak یتراجت مان   Lit 100 تیفرظ هزیناولاگ  سنج  بآ  نزخم  الاک :  مان 

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

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   WIKA یتراجت مان   SERIES 12 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نایزاین هلادابع  هدننک  هضرع  عجرم   NPC یتراجت مان   2TCP25/160B لدم  hp 2 تردق یگناخ  بآ  پمپ  الاک :  مان 

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

رازاگ یزاس  پمپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  رازاگ  یتراجت  مان  لدم 435/5  روانش  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاریش تسالپ  امه  تکرش  هدنزاس  عجرم   S.P.DONYA یتراجت مان   Lit 10000 تیفرظ یقفا  هیال  هس  ینلیتا  یلپ  بآ  هریخذ  نزخم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7153665419 یتسپ :  دک  زاریش ،  یسراف  ناملس  یلاع  شزومآ  زکرم  جع ،) ) نامزلا بحاص  هینیسح  بنج  (س ،) ارهزلا راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36262441-071  ، 37253791-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37253790-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رهم یرادرهش   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6007210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یواوه  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: لدم

Quidway S5300 series S5328C-HI-24S
1101091180000026 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رهمرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7445156135 یتسپ :  دک  رهم ،  یرادرهش  - یلع ماما  راولب   - رهمرهش رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52825467-071  ، 52822967-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52822152-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یواوه یواوه چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 124124

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

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

زا 118 ھحفص 104 
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نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج توزام  تخوس  ریسم  یکیتامونپ  یاهولاو  چیئوس  کرحم  هرقرق  توزام و  ریسم  یاهولاو  چیئوس  کرحم  ددع  دیرخ 300  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) راخب هاگورین 

1101001545000151 زاین :  هرامش 
نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

باریم هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AUMA هدنزاس عجرم   GK 35.2 لدم یکیتامونپ  ریش  لماک  کرحم  الاک :  مان 
تس 300 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: 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

کناب6005982 طساو  چیئوس  کسویک و  یاههاگتسد  هحفص 100)ینابیتشپ  چیئوس  ( چیئوس

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

6006389Active یطابترا تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 7)هصقانم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هاگورین6006447 تهج  ...و  رتمولف  ولاو ، عاونا  چیئوس ، ورکیم  زاگ ، ریسم  ولاو  چیئوس  کرحم  هحفص 100)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

تاعطق6006603 هحفص 37)لباک و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاقلعتم6006626 هارمه  هب  یسیطانغم  هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رد ب6007106 یچیئوس  هریگتسد  -UPVC برد رطخ  هحفص 100)هریگتسد  چیئوس  ( چیئوس

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

6007162bently تشیربیاو لباک  رسویدسنارت و  هحفص 92)روسنس و  روسنس  ( روسنس

تهج تهج توزام   توزام تخوس   تخوس ریسم   ریسم یکیتامونپ   یکیتامونپ یاهولاو   یاهولاو چیئوس   چیئوس کرحم   کرحم هرقرق   هرقرق وو   توزام   توزام ریسم   ریسم یاهولاو   یاهولاو چیئوس   چیئوس کرحم   کرحم ددع   ددع   300300 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
راخب راخب هاگورین   هاگورین

125125
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هکبش6007192 چیئوس  جیروتسا و  دراه  نیبرود ، رورس ، بصن  هحفص 63)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینلیتا6007197 یلپ  بآ  هریخذ  هحفص 100)نزخم  چیئوس  ( چیئوس

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

یواوه6007210 هحفص 100)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

هباشم6007315 اهدکناریا  یتسویپ  یاهلیاف  قبطتخوس  هاگیاج  رتویپماک  هکبش  تازیهجت  دیرخ 
دوش هداد  هئارا  لخاد  تخاس  هنومن  دینک  شالت  افطل  دنشابیم 

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یاهولاو6007565 چیئوس  کرحم  هرقرق  توزام و  ریسم  یاهولاو  چیئوس  کرحم  ددع  دیرخ 300 
راخب هاگورین  تهج  توزام  تخوس  ریسم  یکیتامونپ 

هحفص 100) چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

تقرس6006822 دض  لفق  چوس و  کر  شیارآ  ددع  قرب 2  قاتا  هب  رورس  قاتا  زا   ups3kv ییاجباج
تسویپ تسیل  قبط  یتشگنا  رثا 

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6007303 چوس  تازیهجت  هحفص 37)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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رذب لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091000000007 :: 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

6007509 :: هرازه هرازه :: 1401/09/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرفن  سنارفنک 50  نلاس  نویساروکد  ریوصت و  توص و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رذب  لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هیهتو حالصا  تاقیقحت  هسسوم  هرفن  سنارفنک 50  نلاس  نویساروکد  ریوصت و  توص و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
رذب  لاهن و 

12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رذب لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت  هسسوم  هدیمهف  دیهش  راولب  جرک   ، 3135933151 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشخرچروتینامردوکنا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000155 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنرفا جوم  انف  هدننک  هضرع  عجرم   SAPEC هدنزاس عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SAPEC یتراجت مان   LMP4000 لدم  HEVC ریوصت توص و  ردوکنا  الاک :  مان 

زربلا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دننک ه نیمات  هدهعب  باهذو  بایا  هنیزهو  هاگدورفرد  لیوحتدیامن  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیمات  دشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیراکزور 30 الاک داتو  لیوحتزادعب  باسح  هیوستودشابیم 

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

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

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرفن هرفن   5050 سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس نویساروکد   نویساروکد وو   ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 126126

یشخرچ یشخرچ روتینام   روتینام ردوکنا   ردوکنا ناونع : : ناونع 127127
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  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 15 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قبط   .... لکش یثلثم  ای  یغرم  مخت  هناش  یتوص  قیاع  موف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101092372000493 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نمهب دالوف  هزاس  قیاع  هدننک  هضرع  عجرم   kg 55 نزو یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   mm 30 تماخض  1x12 m ناتروا یلپ  موف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110019-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: 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

هنایار6006615 رورس  مر  هنایار  - وی  یپ  هحفص 85)یس  رورس  ( رورس

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

تسویپ6007326 تسیل  قبط  زاین  دروم  مزاول  هتسب و  رادم  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 9)نویزیولت6007358 نیبرود  ( نیبرود

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

هرفن6007509 سنارفنک 50  نلاس  نویساروکد  ریوصت و  توص و  متسیس  هحفص 106)زیهجت  توص  ( توص

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

یشخرچ6007558 روتینام  هحفص 106)ردوکنا  توص  ( توص

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

لکش6007569 یثلثم  ای  یغرم  مخت  هناش  یتوص  قیاع  هحفص 106)موف  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لکش لکش یثلثم   یثلثم ایای   یغرم   یغرم مخت   مخت هناش   هناش یتوص   یتوص قیاع   قیاع موف   موف ناونع : : ناونع 128128
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نورزاک ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDMI تروپ یاراد  رادرکیپسا  چنیا  رگشیامن 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093598000011 زاین :  هرامش 

نورزاک ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 24 زیاس  24DS24-D لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HDMI تروپ یاراد  رادرکیپسا  چنیا  رگشیامن 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7313843577 یتسپ :  دک  نورزاک ،  یعامتجا  نیمات  یصصخت  هاگنامرد   - هافر کناب  یوربور   - یتعیرش نابایخ  - نورزاک نورزاک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42211208-071  ، 42218541-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42211109-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6006075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شروآرف هاگتسد  اوه ی  یاهروسرمک  روتینام   TOUCH یکینورتکلا درب  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228001904 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیامزآ زادعب  هنیزه  تخادرپ.دشاب  یم  هدنزاس  هدهع  هب  لقنو  لمح  یاه  هنیزه  یمامت  .هلاسکی  یتناراگ  ، سنج زیلانآ   ، هشقن هئارا  : تامازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یضاقتم 09163727203 سانشراکو  سامت 06152610100 نفلت.دشابیم  تفن  تسا  ترازو  ترارقم  ساسارب  نیبام  یف  یقوقح  دراوم  مامت.تسا  یدربراک 

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

52620039-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDMIHDMI تروپ   تروپ یاراد   یاراد رادرکیپسا   رادرکیپسا چنیا   چنیا رگشیامن  2424   رگشیامن ناونع : : ناونع 129129

اوه اوه یاهروسرپمک   یاهروسرپمک روتینام   روتینام   TOUCHTOUCH یکینورتکلا یکینورتکلا درب   درب ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 130130

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

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

زا 118 ھحفص 109 
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نارهت یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6006086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  تمیق  تساوخرد  قباطم  دشاب  یم  یتسویپ  کرادم  رد  قیقد  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم مالقا  هن 

1101001051000267 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دوش هداد  تمیق  تساوخ  رد  قباطم  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6006182 :: 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
1101030468000073 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 : 
1401/09/14 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

inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 131131

inin زیاس  2424   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 132132

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

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

زا 118 ھحفص 110 
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ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6006302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هراک  راهچ  رتنیرپ  هاگتسد  روتینام ، رتویپماک ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000044 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin alfu لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یمن  تساوخرد  عوضوم  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تساوخرد  عوضوم  زا  عالطا  تهج 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  تایلام  همیب و  لمح  ریظن  یبناج  یاه  هنیزه 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: 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   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم   GDM-225LN سالپ یج  روتینام  تساوخرد  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005155000004 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرخ ناتسرهش  رد  ناتسرل  دادما  هتیمک  رابنا  ات  لمح  هنیزه  دشاب .  یم   GDM-225LN سالپ یج  روتینام  تساوخرد  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  دابآ 

6818618734 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  لته  یوربور  نیرگ  نابایخ  یتعیرش -  نابایخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33312883-066  ، 33312983-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33312983-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هراک   هراک راهچ   راهچ رتنیرپ   رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد روتینام ، ، روتینام رتویپماک ، ، رتویپماک ناونع : : ناونع 133133

دشاب دشاب یمیم     GDM-225LNGDM-225LN  سالپ سالپ یجیج   روتینام   روتینام تساوخرد   تساوخرد دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا 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 118 ھحفص 111 
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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 18 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مالعا  گنهامه  یوگلا  قبط  سوام  هارمه  هب  دیلک  هحفص  ددع  روتینام و 600 هاگتسد  هنایار و 30  هاگتسد  دیرخ 40  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000299 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE یتراجت مان   7PB-KM5000 لدم یکشم  گنر  راد  میس  سوام  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 60 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش مالعا  گنهامه  یوگلا  قبط  سوام  هارمه  هب  دیلک  هحفص  ددع  روتینام و 600 هاگتسد  هنایار و 30  هاگتسد  دیرخ 40   :: 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوام سوام هارمه   هارمه هبهب   دیلک   دیلک هحفص   هحفص ددع   ددع 600600 وو   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   3030 وو   هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 118 ھحفص 112 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک انمض  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  (  RAM یترارح و یرزیل و  رتنیرپ  روتینام ،   ، PC ینیم سیک ،  یرتویپماک (  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یناریا  دیاب 

1101050213000014 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یناریا  دیاب  الاک  انمض  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  (  RAM یترارح و یرزیل و  رتنیرپ  روتینام ،   ، PC ینیم سیک ،  یرتویپماک (  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591797313 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یبونج   لگنج  رادرس  نابایخ  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232951-074  ، 33225612-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VM-GM112F لدم یزاگ  کرحتم  روتینام  یزیمور  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001120000265 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسا یمازلا  یمسر  روتکاف  نتشاد  ددرگ  یراذگ  تمیق  یتساوخرد  لدم  طقف  افطل  - 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

یراک زور  هیفصت 10  هدنشورف  طسوت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

((   RAMRAM  وو یترارح   یترارح وو   یرزیل   یرزیل رتنیرپ   رتنیرپ روتینام ،  ،  روتینام  ،  ، PCPC  ینیم ینیم سیک ،  ،  سیک یرتویپماک (  (  یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 136136

VM-GM112FVM-GM112F لدم   لدم یزاگ   یزاگ کرحتم   کرحتم روتینام   روتینام یزیمور   یزیمور هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  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 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

6007296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا زیاس 24   GDM-245LN لدم سالپ  یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000494 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مالعتسا هب  طوبرم  یلک  تاحیضوت  ) تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88810422-021  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: 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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6007300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  تسیل  قبط   IT تاموزلم تهج  روتکاف  شیپ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091746000019 زاین :  هرامش 

جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تیلاعف  زوجم  تکرش و  کرادم  دانسا و  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198764653 یتسپ :  دک  نایرافص ،  نابایخ  رهشلگ  یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34647057-026  ، 34643922-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34643922-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چنیا چنیا زیاس  2424   زیاس   GDM-245LNGDM-245LN  لدم لدم سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 138138

.دشاب .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   ITIT تاموزلم تاموزلم تهج   تهج روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 139139

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

6005970HDMI تروپ یاراد  رادرکیپسا  چنیا  هحفص 108)رگشیامن 24  روتینام  ( روتینام

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

زکرم6005974 رد  رقتسم  یا  هکبس  تازیهجت   firm ware تفایرد تهج  تن  یتروف  هلاسکی  تناکا 
هداد

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اوه6006075 یاهروسرپمک  روتینام   TOUCH یکینورتکلا درب  هحفص 108)ریمعت  روتینام  ( روتینام

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

6006086in 24 زیاس  LED هحفص 108)روتینام روتینام  ( روتینام

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

6006182in 24 زیاس  LCD هحفص 108)روتینام روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6006302 تاصخشم  قباطم  هراک  راهچ  رتنیرپ  هاگتسد  روتینام ، هحفص 108)رتویپماک ، روتینام  ( روتینام

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

دشاب6007057 یم   GDM-225LN سالپ یج  روتینام  تساوخرد  دشاب  یم  هباشم  دک  هحفص 108)ناریا  روتینام  ( روتینام

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

سوام6007152 هارمه  هب  دیلک  هحفص  ددع  روتینام و 600 هاگتسد  هنایار و 30  هاگتسد  هحفص 108)دیرخ 40  روتینام  ( روتینام

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

6007154( RAM یترارح و یرزیل و  رتنیرپ  روتینام ،   ، PC ینیم سیک ،  یرتویپماک (  هحفص 108)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

6007286VM-GM112F لدم یزاگ  کرحتم  روتینام  یزیمور  هحفص 108)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6007296 زیاس 24   GDM-245LN لدم سالپ  یج  هحفص 108)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

.دشاب6007300 یم  یمازلا  تسویپ  تسیل  قبط   IT تاموزلم تهج  روتکاف  شیپ  هحفص 108)هئارا  روتینام  ( روتینام

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

یشخرچ6007558 روتینام  هحفص 106)ردوکنا  توص  ( توص

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیمات6006963 هدهعرب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  تسویپ  لیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود 
یدقن تخادرپ.هدننک 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریواصت و6006976 طبض  هاگتسد  ماد ، دیپسا  کرحتم  ماد ، تلوب ، هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ 
هطوبرم تاقلعتم 

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیوس6007208 ناسین -  وردوخ  زوزگا  ریگادص  دربراک  لب  یسکلف  هلول  قرب -  ظفاحم  هکبش -  لباک 
 - هتسب رادم  نیبرود  یتارباخم - لاقتنا  متسیس  ویدار  یزلف - راکور  میسقت  هبعج  کنیس -

نوتسیک هکبش  تکوس 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6007341 یاه  نیبرود  هحفص 63)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تشدکاپ یناما  رتکد  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6005978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدزاب.دشاب یناریا  الماک  تاعطق   ، تاعطق نتساوخ  تروص  رد.تسا  یمازلا  راد  رابتعا  یهاوگ   ، هدوزفا شزرا  نتشاد  تروص  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا امیمض  تسویپ  لیاف.تسا  یمازلا  لحم  زا 

درب  ضیوعت  سانشراک و  مازعا  نفلت -  زکرم  متسیس  رازفا  مرن  یناسر  زور  هب  نفلت -  زکرم  لماک  سیورس  لارنج 
1101094517000020 زاین :  هرامش 

تشدکاپ ینامارتکد  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
نفلت زکارم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا لحم  زا  دیدزاب.دشاب  یناریا  الماک  تاعطق   ، تاعطق نتساوخ  تروص  رد.تسا  یمازلا  راد  رابتعا  یهاوگ   ، هدوزفا شزرا  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125735288 .دشاب هدش  تبث  ناریناوت  هناماس  رد  هعطق  عون.تسا  امیمض  تسویپ  لیاف.تسا 

3391453967 یتسپ :  دک  ینیهم ،  دیهش  نابایخ  یرادرهش  تشپ  تشدکاپ  ناتسرهش  نارهت  تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36040011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36025969-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درب درب ضیوعت   ضیوعت وو   سانشراک   سانشراک مازعا   مازعا نفلت -  -  نفلت زکرم   زکرم متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن یناسر   یناسر زور   زور هبهب   نفلت -  -  نفلت زکرم   زکرم لماک   لماک سیورس   سیورس لارنج   لارنج ناونع : : ناونع 140140

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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکرم6005974 رد  رقتسم  یا  هکبس  تازیهجت   firm ware تفایرد تهج  تن  یتروف  هلاسکی  تناکا 
هداد

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مازعا6005978 نفلت -  زکرم  متسیس  رازفا  مرن  یناسر  زور  هب  نفلت -  زکرم  لماک  سیورس  لارنج 
درب ضیوعت  سانشراک و 

هحفص 116) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یرامآ6006079 عماج  رازفا  مرن  هحفص 12)هخسن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازبا6006210 زا  ینابیتشپ  تهج  یرتم  هلت  رازبا  رازفا  مرن  اقترا  یرتم -  هلت  رازبا  رازفا  تخس  هحفص 22)طاقترا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا6006662 سیورس  هحفص 37)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6006710wireless تروص هب  یتارباخم  طابترا  یرادهگن  ینف و  هحفص 12)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6006967GravityZone Business هخسن  Bitdefender سوریو یتنآ  دیدمت  تساوخرد 
تسویپ لیاف  قبط  هلاسکی   Security

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

متسیس6007017 عاقترا  رازفا  مرن  دیرخ   - desktop هحفص 12)هنایار یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

همانیهاوگ6007093 دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  - امن بطق  ضیوعت  همانیهاوگ و  رودص  تست و 
تاعالطا یزاس  کچوک  ناکما 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.تسا6007369 هباشم  دک  ناریا.ددرت  تراک  تشگنا و  رثا  هرهچ ، صیخشت  بایغ ، روضح و  هاگتسد 
.تسا یمازلا  تسویپ  یاضاقت  قبط  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  قاحلا 

هحفص 8) ددرت  ( ددرت

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

.دامن6007379 تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج  .تسویپ  حرش  هب  هحفص 12)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نویساموتا6007579 متسیس  ناونع   USP لگناد رازفا  مرن  هتسب  هریغ -  لباک و  چیوس - هحفص 12)رتیلپسا -  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هبعش6006417 تهج 4  تانبرک  یلپ  هرکرک  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناجیابرذآ6007100 ناتسا  جاغآ -) هرق   ) قامیواراچ هبعش  نواعت  هعسوت  کناب  یقرب  هرکرک  بصن 
یقرش

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یقرب6007158 هرکرک  بصن  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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