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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 یدید   هبنش  77   هبنش راهچ   راهچ 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   2هکس 17,980 , 0002 17,980 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   ,407رالد 150407, تاراما150 تاراما مهرد   115مهرد ,740115 ,740

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   198هکس , 0 10 , 000198 , 0 10 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   291رالد , 100291 , سیئوس100 سیئوس کنارف   462کنارف ,900462 ,900

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 125,500هکس , 000125,500 , اداناک000 اداناک رالد   319,2رالد 00319,2 ناتسبرع00 ناتسبرع لایر   1لایر 14,6901 14,690

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 95,500هکس , 00095,500 , وروی000 ژورن454,780454,780وروی ژورن نورک   43,60043,600نورک

رایع رایع   1818 یالط   ,19,349یالط 00019,349, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   518دنوپ ,200518 نپاژ200, نپاژ نینی   دصکی   32دصکی 1 , 0 1032 1 , 0 10

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
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 134134))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 17  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 22  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 41

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 10  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 21  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 4  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( 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  • 79

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 22  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( 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  • 87

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 15  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119
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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 16  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

پات نشیکیلپا  رپوس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم زورعبنم تعاس 15  اهتکاپ  لیوحت  تلهم  نیرخآ   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/10/15 هبنش  جنپ 

6087144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشیکیلپا رپوس  روحم ؛ هداوناخ  یرگشدرگ  هدش و  یزیر  همانرب  یاهرفس  هعسوت  فده  اب  نایسراپ  روشرپ  هداوناخ  تالیهست  حرط  یارجا  یاتسار  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
توعد هزوح  نیا  رد  لاعف  یرگشدرگ  تاسیسات  یترفاسم و  تامدخ  یاهتکرش  رتافد و  زا  یرگشدرگ  شزرا  هریجنز  ناگدننک  نیمات  اب  یراکمه  یط  دراد  رظن  رد  پات 

هضرع فده  هعماج  هب  پات  اب  یداصتقا  تکراشم  بلاق  رد  ار  دوجوم  یاه  تیفرظ  پات ؛ نشیکیلپا  یرگشدرگ  هاگرازاب  رتسب  زا  یدنم  هرهب  اب  ات  دروآ  لمع  هب 
.دنیامن

.دومن دهاوخن  داجیا  یراکمه  تهج  زا  درپ  یتآ  نابات  تکرش  یارب  یدهعت  هنوگچیه  ناوخارف  نیا  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

021  - 92002318 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهفصا رابخا   :: عبنم :: 1401/10/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087919 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش هب  تلود  تاکرادت  هناماس  رد  تبث  رهش  ینیمخ  یاهسوبوتا  ( AVL  ) ناگوان تیریدم  و  ( AFC  ) تیلب تراک  تازیهجت  بصن  دیرخ و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هخروم 1401/9/24   2001093298000039

یدقن هدرپس  ای  یکناب  همانتنامض  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم یرادرهش  سدق  نادیم  رهش  ینیمخ  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ

33641415 :: 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  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاعف لاعف یرگشدرگ   یرگشدرگ تاسیسات   تاسیسات وو   یترفاسم   یترفاسم تامدخ   تامدخ یاهتکرش   یاهتکرش وو   رتافد   رتافد زازا   توعد   توعد ناونع : : ناونع 11

اهسوبوتا اهسوبوتا ( ( AVLAVL  ) ) ناگوان ناگوان تیریدم   تیریدم وو   ( ( AFCAFC  ) ) تیلب تیلب تراک   تراک تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001097684000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087066 :: هرازه هرازه :: 1401/10/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم یاضاقت 4101201259   CABLE FASULT LOCATION SYSTEM دیرخ : هچراپکی ،)  ) یبایزرا اب  نامزمه  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاف 19  مهد  هاگشیالاپ   R10/1401/020

مهد  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یاضاقت  CABLE FASULT LOCATION SYSTEM دیرخ : هچراپکی ،)  ) یبایزرا اب  نامزمه  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

زاف 19 مهد  هاگشیالاپ   R10/1401/020 هصقانم  4101201259

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,140,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/01/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاف 19  ) مهد هاگشیالاپ  - هیولسع هب  ناگنک  هداج  رتمولیک 20   - ناگنک ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
07731466271 هیدات :  -07731466273 سکف :  -07731466287-07731466283 نفلت :  (- یبونج سراپ 

:: 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

داگراساپ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/10/14هرامش خیرات 1401/10/07  زا  یرادا  تاعاس  رد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
( یمسر تالیطعت  هعمج و  هبنشجنپ  یاهزور  ءزج  هب  )

تاعالطا  :: عبنم خیراتعبنم هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت هناخراک   PDATAR رتیمولف هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادابآ نزاخم  هژورپ  یاهولو  لرتنک  دیرخ 

سابع ردنب  هناخراک  وکپوک  سلطا  روسرپمک   HP و LP یاه تنملا  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
نارهت هناخراک  قرب  قاتا  یکدی  تاعطق  لیوحت  دیرخ و 

سابع  ردنب  هنایاپ  / ماماردنب هنایاپ  / نادابآ هناخراک  ریق   Screw یاهپمپ ورتکلا  دیرخ 
هنایار تازیهجت  دیرخ 

.دشاب یم  هصقانم  ناگدنرب  هدهعب  بسانت  هب  یهگآ  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تفن تکرش  یزکرم  هناخریبد  کالپ 37  هچوک  یاهتنا  یقرش -  مود  لحاس  هچوک  یلامش  یرهطم  نابایخ  ایرد -  راولب  دابآ -  تداعس  نارهت   :: 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

CABLE FASULT LOCATION SYSTEMCABLE FASULT LOCATION SYSTEM دیرخ : : دیرخ ناونع : : ناونع 33

نزاخم نزاخم هژورپ   هژورپ یاهولو   یاهولو لرتنک   لرتنک دیرخ   دیرخ هناخراک -  -  هناخراک   PDATARPDATAR رتیمولف   رتیمولف هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیوحت ، ، لیوحت دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 127 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tplgl87rj7fae?user=37505&ntc=6087066
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6087066?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vfyw2nyg7bqs2?user=37505&ntc=6087110
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6087110?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم :: 1401/10/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ یبیکرت  لکیس  هاگورین  یرتیل  نویلیم  یس  نزخم  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیار  نویلیم  نیمضت 300 

لایر نویلیم  نیمضت 350  رهشمرخ  یبیکرت  لکیس  هاگورین  هتخاس  شیپ  یاهراوید  اب  روتام  روفسنارت  کقاتا  لیمکت  ثادحا و  یمومع 
لایر  نویلیم  نیمضت 530  رهشمرخ  یبیکرت  لکیس  هاگورین  یزاگ  یاهدحاو  یارب  رتویپماکولف  هارمه  هب  یسیفیروا  زاگ  رتمولف  هاگتسد  یزادنا 6  هار  بصن و  دیرخ  ،

لایر  نویلیم  نیمضت 300  راهباچ  یبیکرت  لکیس  هاگورین  GE-F5 یاهدحاو لزان  هرپ و  یزاسزاب 
راهباچ  یبیکرت  لکیس  هاگورین  کتنیریا  یاوه  رتلیف  تس  کی  دیرخ 

لایر نویلیم  نیمضت 250 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد لوا  هقبط  نایدابق پ 60  دامادریم خ  عطاقت  زا  رتالاب  رصعیلو  نارهت خ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.sabaom.com www.simatender.iنفلت 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

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000073 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087729 :: هرازه هرازه :: 1401/10/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  زکرم  ینویزیولت  نویساموتا  تخاس  ریز  یناتسا و  هکبش  یزاس  ید  چا  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ینف یالاک  دیرخ  روما  هناسر ، یروانف  هعسوت و  تنواعم  هرامش 2  نامتخاس  امیس ، ادص و  مج ، ¬ ماج نابایخ  رصعیلو ، نابایخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5,005,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هعسوت و تنواعم  هرامش 2  نامتخاس  امیس ، ادص و  مج ، ¬ ماج نابایخ  رصعیلو ، نابایخ   ، 1999713113 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینف یالاک  دیرخ  روما  هناسر ، یروانف 

:: 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

هار هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ -- هتخاس هتخاس شیپ   شیپ یاهراوید   یاهراوید اباب   روتام   روتام روفسنارت   روفسنارت کقاتا   کقاتا لیمکت   لیمکت وو   ثادحا   ثادحا هاگورین - - هاگورین یرتیل   یرتیل نویلیم   نویلیم یسیس   نزخم   نزخم ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
GE-F5GE-F5 یاهدحاو   یاهدحاو لزان   لزان وو   هرپ   هرپ یزاسزاب   یزاسزاب -- رتویپماکولف رتویپماکولف هارمه   هارمه هبهب   یسیفیروا   یسیفیروا زاگ   زاگ رتمولف   رتمولف هاگتسد   هاگتسد   66 یزادنا   یزادنا

55

ینویزیولت ینویزیولت نویساموتا   نویساموتا تخاس   تخاس ریز   ریز وو   یناتسا   یناتسا هکبش   هکبش یزاس   یزاس یدید   چاچا   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  / یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم تعاس 12عبنم یلا  زا 1401/10/14   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087797 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هرادا ییایرد ) کیفارت  ددرت و  لرتنک  زکرم MRSC و  یتارباخم  تازیهجت  هچراپکی  تاطابترا  متسیس   ) ICS متسیس یارجا  ییاجباج و  لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک 

تاطابترا و بهتر 5  ندوب  اراد  دانسا -  رد  جردنم  باسح  هب  هجو  زیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  هدرپس 1.783.730.500   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ندوب اراد  یتارباخم -  ای  یطابترا  تازیهجت  تخاس  هنیمز  رد  ناینب  شناد  تکرش  تیوضع  ای  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  زا  هبتر 5  ندوب  اراد  ای  تارباخم 

تسیمازلا اتفا  همانیهاوگ 

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یولوم -  نابایخ  رهشمرخ - : سردآ هب  هناخریبد   :: سردآ سردآ

5350733  - 53507172 یقوقح -  روما   53507128  - 53507026 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001491000075 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087847 :: هرازه هرازه :: 1401/10/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا  یانیمولآ  دیلوت  عمتجم  سیلکت )  ) دحاو 21 لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات و  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا  یانیمولآ  دیلوت  عمتجم  سیلکت )  ) دحاو 21 لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
94,435,488,000 یلام :  دروآرب 

 10,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,721,774,400 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا یانیمولآ  عمتجم  - تساوخنس هداج  رتمولیک 7   ، 9441111137 یتسپ :  دک  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

وو ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو     MRSCMRSC  زکرم زکرم یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت هچراپکی   هچراپکی تاطابترا   تاطابترا متسیس   متسیس  ) ) ICSICS متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   ییاجباج   ییاجباج لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
(( ییایرد ییایرد کیفارت   کیفارت

77

(( سیلکت سیلکت  ) ) 2 12 1 دحاو   دحاو لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   نیمات   نیمات یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ناریا ناریا یانیمولآ   یانیمولآ دیلوت   دیلوت عمتجم   عمتجم
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تفن فاشتکا  تایلمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  زا  سپ  هتفه  کی  یگدامآ  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  قیرح  یافطا  متسیس  بصن  ناراکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 217  41451000-021 :: نفلت :: www.oeoc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: avl@oeoc.irسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  راب  هرت  هویم و  نیدایم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم نایاپعبنم ات  یهگآ  جرد  خیرات  زا  سپ  زور  15  - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرادا تقو 

6087336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرش  هنهپ  راب  هرت  هویم و  یاهرازاب  نیدایم و  رد  قیرح  مالعا  فشک و  متسیس  بصن  یکیرتکلا و  تاسیسات  یزاسزاب  تایلمع  - 
برغ  هنهپ  راب  هرت  هویم و  یاهرازاب  نیدایم و  رد  قیرح  مالعا  فشک و  متسیس  بصن  یکیرتکلا و  تاسیسات  یزاسزاب  تایلمع  -

یسمش هام  راک 12  ماجنا  تدم 

هدش لصا  ربارب  ریوصت  دنشاب و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تازیهجت  تاسیسات و  هبتر 5  لقادح  یاراد  لایر -  نویلیم  دصکی  درایلیم و  ود  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدامآ تیفرظ  ارجا و  تسد  رد  یاهراک  مالعا  یراهظا  دوخ  مرف  یراک و  دازآ  تیفرظ  همانیهاوگ و  تایئزج  تنیرپ  هارمه  هب  ار  دوخ  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ 

رد جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  تروص  هب  لایر  دانسا 800.000  دیرخ  نواعتترازو - ...  طسوت  هدش  رداص  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هارمه  هب  ار  راک  هب 
 - رهش کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  هدرپس  دک 205 -  یزکرم  نیدایم  هبعش  رهش  کناب  یهگآ  لصا 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  نیا  راشتنا  هنیزه 

نامزاس یزکرم  نامتخاس  تسارح  تیریدم  هرامش 3  یدورو  برد  بنج  یزکرم  نادیم  ون  دابآ  یناخ  یاهتنا  نایوگ  دنت  دیهش  هارگرزب  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: tehran.ir mayadin.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس بصن   بصن ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 99

راب راب هرت   هرت وو   هویم   هویم یاهرازاب   یاهرازاب وو   نیدایم   نیدایم ردرد   قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   فشک   فشک متسیس   متسیس بصن   بصن وو   یکیرتکلا   یکیرتکلا تاسیسات   تاسیسات یزاسزاب   یزاسزاب تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010
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اپیاس تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6087352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GENT کرام قیرح  یافطا  مالقا  متیآ  نیمات 7  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: saipacorp.com pur.saipacorp.comنفلت تیاسبو تیاسبو
auc.saipacorp.com

:: 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

دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دزی یقودص 

دزی ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

267877 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/10/10هرامش  1401/10/05  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ssu.ac.ir :: عبنم :: 1401/10/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  متسیس  دیرخ  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

GENTGENT کرام   کرام قیرح   قیرح یافطا   یافطا مالقا   مالقا متیآ   متیآ نیمات  77   نیمات ناونع : : ناونع 111 1

ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 127 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/khl5thc4vwjks?user=37505&ntc=6087352
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6087352?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wa8bkef9jzutw?user=37505&ntc=6087485
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6087485?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001000000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086856 :: هرازه هرازه :: 1401/11/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 it تازیهجت دیرخ  نیمات و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا یروانف و  رتفد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

16:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 56 یماظتنا  یورین  هار  4 شبن .یمادخ  دیهش  نایایخ  .کنو  نادیم   ، 1994643313 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140111016 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 14  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087046 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   تعاس 14/30   - 1401/10/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت قوف  لاقتنا و  یتارباخم  هکبش  تازیهجت و  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  هتشر  هیاپ 5  لقادح 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   3/270/000/000 نیمضت : 
هام تدم 12 

.اهدادرارق تاکرادت و  روما  سدق  هارراهچ  ینیمخ -  ماما  نابایخ  تشر -  یناشن  هب  نالیگ  یا  هقطنم  قرب   :: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

itit تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ وو   نیمات   نیمات هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

یتارباخم یتارباخم هکبش   هکبش وو   تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1414
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نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  تعاس 16  ات   1401/10/07

ناریا  :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087337 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/11/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

IT تازیهجت دیرخ  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  نیمضت 2.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 56 یماظتنا ، یورین  هارراهچ  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  یناشن  هب  نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس  راذگ  : هصقانم  :: سردآ سردآ

88782132 :: نفلت :: www.nlho.ir www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88782133 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001402000093 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087507 :: هرازه هرازه :: 1401/11/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 3390801073 اضاقت هرامش  کر  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

3390801073 اضاقت هرامش  کر  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,137,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/02/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

3390801073 اضاقت هرامش  کر  تازیهجت  دیرخ   ، 3149779451 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ITIT تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ وو   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1515

کرکر تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001010000071 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم تعاس 16:30عبنم  - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087831 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/11/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN SWITCH تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس جارعم -  نابایخ  دابآرهم -  هاگدورف  سردآ  فلا  یاهتکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  تازیهجت  نیمأت  تاکرادت و  لک  هرادا 

63148281 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینویزیولت6087729 نویساموتا  تخاس  ریز  یناتسا و  هکبش  یزاس  ید  چا  تازیهجت  هحفص 5)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت6087797 هچراپکی  تاطابترا  متسیس   ) ICS متسیس یارجا  ییاجباج و  لمح ، دیرخ ،
( ییایرد کیفارت  ددرت و  لرتنک  زکرم MRSC و  یتارباخم 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

یا هلحرم  کت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1432954 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/10/7  زا   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087546 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش رباعم  یاهولبات  یروآ  عمج  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( رظنم امیس  نامزاس   ) دزی یرادرهش  راک  ماجنا  لحم 

لایر  هدرپس 773.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 1.500.000  هنیزه 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SAN SWITCHSAN SWITCH  تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

یرهش یرهش رباعم   رباعم یاهولبات   یاهولبات یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیتسالپ  یبعکم  خیم  لگ  دیرخ  - 

یکیتسالپ  هدننکادج  دیرخ  - 
یکیتسالپ  ریگتعرس  دیرخ  - 

ینمیا هناوتسا  دیرخ  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرهش6087546 رباعم  یاهولبات  یروآ  عمج  بصن و  هحفص 13)دیرخ ،  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا6087847 هار  بصن و  نیمات و  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ناریا یانیمولآ  دیلوت  عمتجم  سیلکت )  ) دحاو 21 لرتنک  متسیس 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001028000068 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087063 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارکبریپ  کهآ  گنس  عمتجم  رد  یریوصت  تراظن  یتظافح و  یاه  متسیس  مزاول  تازیهجت و  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، نیمأت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارکبریپ کهآ  گنس  عمتجم  رد  یریوصت  تراظن  یتظافح و  یاه  متسیس  مزاول  تازیهجت و  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، نیمأت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,635,000,000 نیمضت :  غلبم 
17:00 تعاس : 1402/05/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یبونج جرب  هرامش 1713- - لالقتسا امنیس  یوربور  - رصعیلو نادیم  زا  رتالاب  نارهت -  ، 1594643118 یتسپ :  دک  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  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

ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2101158 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6087813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچرس سم  عمتجم  یتظافح  متسیس  قرب و  هکبش  تاریمعت  یرادهگن و  هرادا  نامتخاس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: nicico.com sarcheshmeh.nicico.comنفلت تیاسبو تیاسبو
dargah.nicicoportal.com

:: 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

عمتجم عمتجم ردرد   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن وو   یتظافح   یتظافح یاه   یاه متسیس   متسیس مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع 2020

عمتجم عمتجم یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس وو   قرب   قرب هکبش   هکبش تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن هرادا   هرادا نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 2 12 1

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

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 18/ش یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج گنهرف   :: عبنم :: 1401/10/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6088063 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردنب رهش  حطس  رد  ریوصت  شیاپ  تراظن و  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  عوضوم  اب  همانزور  نیمه  رد  جردنم  یهگآوریپ  یهگآ : : *** یهگآ حرش   حرش
ددرگ : یم  حالصا  ریز  حرش  هب  دانسا  میوقت  خیرات  رهشهام 

دشابیم تفایرد  لباق   Setadiran.ir تیاس یور  رب  هصقانم  دانسا  تیاغل 1401/10/14  خروم 1401/10/11  زا 
ریوصت  شیاپ  تراظن و  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 

لایر دروارب 32.678.400.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

16-06152339114 :: نفلت :: www.setadiran.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا6087847 هار  بصن و  نیمات و  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ناریا یانیمولآ  دیلوت  عمتجم  سیلکت )  ) دحاو 21 لرتنک  متسیس 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ریوصت ریوصت شیاپ   شیاپ وو   تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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دورهاش هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورهاش یادهش  هاگدورف   IT ینابیتشپ دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001535000031 زاین :  هرامش 
دورهاش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هدوزفا  شزرا  تایلام  نینچمه  ددرگ  تبث  هناماس  رد  رفن  ود  یارب  یداهنشیپ  تمیق  یلو  ، لیمکت رفن  کی  یارب  تایلام  اب  تمیق  زیلانآ  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگ یم  قلعت  زیلانآ  لودج  یاهفیدر 15 و16 

3656171311 یتسپ :  دک  دورهاش ،  هاگدورف  دهشم  هداج  رتمولیک 15  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32506474-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32506360-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

padvish antivirus – corporate ربراک -  شیوداپ 300  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060003000182 زاین :  هرامش 

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
قوف حرش  هب  - 

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

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

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09144176548  هب  یمتاح  یاقآ  اب  زاین  تروصرد  هدش  یراذگراب  کرادم  ریاس  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5164736931 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هارراهچ  هارراهچو  یماظن  میکح  نیبام   - یدازآ نابایخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35419706-041  ، 35418132-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35418132-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش دورهاش یادهش   یادهش هاگدورف   هاگدورف   ITIT ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2323

padvish antivirus  padvish antivirus  – corporate corporate ربراک -  -  ربراک   300300 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ 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 :

زا 127 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m5ul9ztr4t9ne?user=37505&ntc=6086951
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6086951?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dcn69zmfk7uk3?user=37505&ntc=6087418
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6087418?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6087447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   VOIP هب طوبرم  رازفا  مرن  یناسر  زور  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000322 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط   VOIP هب طوبرم  رازفا  مرن  یناسر  زور  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: 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 تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   VOIPVOIP هبهب   طوبرم   طوبرم رازفا   رازفا مرن   مرن یناسر   یناسر زور   زور هبهب   ناونع : : ناونع 2525
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم رادشهو  رگشیاپ  نویساموتا  هخسن  دصر  هناماس  هب  لاصتا  سیورس  بو  سمش  دنس  یلم  هسانش  یاه  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
bpms راک بسک و  یاهدنیآرف 

1101093733000403 زاین :  هرامش 
روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  کتنامیا  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   MINI II USB2.0DISK) X-PORTER PSFMII USB  ) لدم  GB 2 تیفرظ لوژام  یرومم  شلف  الاک :  مان 
PATRIOT یتراجت مان  کتنامیا  یسدنهم  هدننک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166414  نیتم  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیریدم تیریدم رادشهو   رادشهو رگشیاپ   رگشیاپ نویساموتا   نویساموتا هخسن   هخسن دصر   دصر هناماس   هناماس هبهب   لاصتا   لاصتا سیورس   سیورس بوبو   سمش   سمش دنس   دنس یلم   یلم هسانش   هسانش یاه   یاه لوژام   لوژام ناونع : : ناونع
bpmsbpms راک   راک وو   بسک   بسک یاهدنیآرف   یاهدنیآرف

2626
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاتروپ  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003546000046 زاین :  هرامش 

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

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

1401/10/12 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  هدش  اضما  رهم و  لیمکت و  هعلاطم و  یتسویپ  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33420651-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421801-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد لاتروپ   لاتروپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6087775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  الاک  قباطم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - دودحمان هخسن  یا 1000  هفرح  هخسن  راپاچ - کینورتکلا  تسپ  رازفا  مرن 

1101004813000382 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

بسرف  شیدنا  رترب  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  راپاچ  کینورتکلا  تسپ  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1,000 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم  ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- راپاچ هب  یلبق  یاه  لیمیا  لاقتنا  هیاپ - + حطس  رد  ینابیتشپ  تامدخ  دودحمان -  هخسن  یا 1000  هفرح  هخسن  راپاچ - کینورتکلا  تسپ  رازفا  مرن  یهاوگ   - 2

یزادنا هار  بصن و 

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دودحمان دودحمان هخسن   هخسن   10001000 یایا   هفرح   هفرح هخسن   هخسن راپاچ - - راپاچ کینورتکلا   کینورتکلا تسپ   تسپ رازفا   رازفا مرن   مرن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 127 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rp8guvfj3p48d?user=37505&ntc=6087775
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6087775?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک ناتسا  یهاگشناد  داهج  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005336000085 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  دحاو  یروانف  ملع و  کراپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  امگیس  تاعالطا  یروانف  یاهتخاس  ریز  هعسوت  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  باق 1  ( MCCIP  ) امگیس لاتروپ  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

امگیس تاعالطا  یروانف  یاهتخاس  ریز  هعسوت 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715664494 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  داهج  هچوک  نمهب  هار 22  هس  - یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31031-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31031-083 :: 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 زاین   زاین حرش   حرش رورس   رورس ناونع : : ناونع 2929

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

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

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

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

6088112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  الاک  قباطم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 + هیاپ حطس  رد  ینابیتشپ  تامدخ  دودحمان +  هربراک ) 1000  ) یا هفرح  هخسن  کی  راپاچ - کینورتکلا  تسپ  رازفا  مرن 

1101004813000384 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

بسرف شیدنا  رترب  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  راپاچ  کینورتکلا  تسپ  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم  ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بصن و راپاچ - هب  یلبق  یاه  لیمیا  لاقتنا  هیاپ - + حطس  رد  ینابیتشپ  تامدخ  دودحمان -  ربراک  یا 1000  هفرح  هخسن  کی  راپاچ - کینورتکلا  تسپ  رازفا  مرن   - 2

یزادنا هار 

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامدخ تامدخ دودحمان +  +  دودحمان هربراک ) ) هربراک 10001000  ) ) یایا هفرح   هفرح هخسن   هخسن کیکی   راپاچ - - راپاچ کینورتکلا   کینورتکلا تسپ   تسپ رازفا   رازفا مرن   مرن دشاب   دشاب یمیم   الاک   الاک قباطم   قباطم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
 + + هیاپ هیاپ حطس   حطس ردرد   ینابیتشپ   ینابیتشپ

3030

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

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

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

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

6088198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اسیون یرازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000383 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
زادرپ شیوگ  رصع  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  شیوگ  رصع  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ییاوقم 1  هبعج   cd عون اسیون  یراتفگ  پیات  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  تسارح  نما  هکبش  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010001000087 زاین :  هرامش 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  تسارح  نما  هکبش  نیمات   :: 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اسیون اسیون یرازفا   یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3131

تسارح تسارح نما   نما هکبش   هکبش نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سابعردنب سراف  جیلخ  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6088418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم رازفا  مرن  بصن  اب  هارمه  Inginia لدم سپیلیف  دنرب  MRI هاگتسد ADMIN سیک ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091914000082 زاین :  هرامش 

سابعردنب سراف  جیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  زوجم و  تسویپ.دشاب  هدننک  دیلوت  تکرش  یمسر  هدنیامن  هدوب و  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  زا  یمسر  زوجم  یاراد  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازا

7919783141 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  ناتسرامیب  سیدرپ -  راولب  هاگشناد -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670331-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33670337-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیریدم تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه InginiaInginia لدم   لدم سپیلیف   سپیلیف دنرب   دنرب MRIMRI هاگتسد   هاگتسد ADMINADMIN  سیک سیک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3333

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

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

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

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

6088421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دازون یایحا  رازفا  مرن  مرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000869 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هداز 09177929711 مرک  مناخ  سانشراک :  - 

لیوحت زا  سپ  یقبام  دصرد  شرافس و 50  تبث  نامز  رد  روتکاف  غلبم  زا  دصرد   50 تخادرپ :  هوحن 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد طقف  یراذگ  تمیق  .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص 

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

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دازون دازون یایحا   یایحا رازفا   رازفا مرن   مرن مرف   مرف ناونع : : ناونع 3434
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6088548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتور یتینما  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000274 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

سنسیال 2 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا یمازلا  دیدزاب  مرف  ندرک  رپ  هنومن /  ندروآ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب  - تسویپ تسیل  تاصخشم  مالقا  تسا - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راسگمغ 02166919596 یاقآ  اب  یگنهامه  هزور - هیفست 25  هدنشورف - هدهع  هب  لمح  هنیزه 

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503409-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدکشناد تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6088830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قودنص رازفا  مرن  متسیس  ینف  ینابیتشپو  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090799000011 زاین :  هرامش 

هدکشناد تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هغارم ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یتشادهب  تنواعمانیس  ناتسرامیب  بنج  ارسشناد  نابایخ  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5513737196

37248133-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222956-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتور رتور یتینما   یتینما سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3535

قودنص قودنص رازفا   رازفا مرن   مرن متسیس   متسیس ینف   ینف ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 127 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cgqhnwjy6786r?user=37505&ntc=6088548
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6088548?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jqwzc4g6d8agd?user=37505&ntc=6088830
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6088830?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6088857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  ینیمخ  ماما  نامتخاس  لرتنک  سسکا  راتسا  ویاب  رازفا  مرن  سنسیال  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000743 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  حرش  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1906-14011281 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6089016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عورش هکبش - تازیهجت  رتویپماک و  هورگ  رتور - یور  هدش  بصن   PVDM3-256 تراک سنسیال K9 و  اب  3945 لدم وکسیس - دنرب  هکبش  روتور  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 11-10-1401 - 07-10-1401

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت6087962 لرتنک  عماج  یاهمتسیسهناماس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

نامتخاس نامتخاس لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا راتسا   راتسا ویاب   ویاب رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 3737

تراک تراک وو     K9K9  سنسیال سنسیال اباب   هکبش   هکبش روتور   روتور ناونع : : ناونع 3838
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مهن 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 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یلام  ینف و  تاداهنشیپ  " افطل.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - P/F: VIBRATION MONITORING SYSTEM BENTLY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع اب 4  ربارب  متیآ   2 .ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش 

1101097587000265 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

عجرم اکیرمآ  هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA یتراجت مان  لدم 3300   DCS گنیروتینام متسیس  دربراک   dual vibration لوژام الاک :  مان 
نیشار دنولا  رتسگ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   BENTLY NEVADA هدنزاس

ددع 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت یاهدرادناتسا  تلاصا و  همانیهاوگ  هئارا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - P/F: VIBRATION MONITORING SYSTEM BENTLY :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن زیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هب  مادقا  یروضح  تروصب  ای  ییامنهار و  تسیاب  یم  هدنشورف  زاین  تروصرد  یمازلا و  هلاس  کی  یتناراگ  ، هدننک

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F: VIBRATION MONITORING SYSTEM BENTLYP/F: VIBRATION MONITORING SYSTEM BENTLY ناونع : : ناونع 3939
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6086950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( رازاب کی  هجرد  بوغرم و  ینیچ  نیزگیاج  دنرب  ) تسویپ مئامض  قبط  یتیلورتکلا  عون  نزاخ  متیا   2 ناونع : 

14014009 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/09 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/10/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WIKING VFR-400 لدم  G16 تینوی سنارت  هب  طوبرم  ( ECP  ) قیرح ءافطا  لنپ  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

یتیلورتکلا یتیلورتکلا عون   عون نزاخ   نزاخ متیا   متیا   22 ناونع : : ناونع 4040

WIKING VFR-400WIKING VFR-400 لدم   لدم   G16G16 تینوی   تینوی سنارت   سنارت هبهب   طوبرم   طوبرم ( ( ECPECP  ) ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 4141
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

140376 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
plc تراک یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/10/10 نایاپ :  خیرات 

:: 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

یر قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  نیب  هلعش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095264000099 زاین :  هرامش 

یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن یراذگراب  لیمکت و  ار  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55223187-021  ، 55221460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

plcplc تراک   تراک ناونع : : ناونع 4242

نیب نیب هلعش   هلعش ناونع : : ناونع 4343
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  قرب  هتشر  یهاگراک  تازیهجتو  یلاتجیدرگیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003549000100 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایار هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VICTOR هدنزاس عجرم   VICTOR یتراجت مان   VC-60B لدم رگیم  نیمز  تمواقم  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

کینورتکلا اکرآ  کین 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ تبث  - دشاب یم  لک  هرادا  برد  یتساوخرد  یاهالاک  لیوحت  - دشاب یم  یناریا  یالاکابدیرخ  تیولا  - دشاب یم  یدقن  باسحتروص  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یتسویپ  کرادمردروتکاف 

5714717516 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  ترجه  یوک  داهج  هکلف  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31939134-044  ، 32233999-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232208-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151274 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سابیفورپ روتکناک  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/10/09 نایاپ :  خیرات 

:: 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قرب   قرب هتشر   هتشر یهاگراک   یهاگراک تازیهجتو   تازیهجتو یلاتجیدرگیم   یلاتجیدرگیم ناونع : : ناونع 4444

سابیفورپ سابیفورپ روتکناک   روتکناک ناونع : : ناونع 4545
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ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6088477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09122543541 یضاقتم دحاو  ینف  سانشراک  نایمساقلاوبا  یاقآ  - اهب مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  رتم  ویدار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091138000327 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MIC METER INDUSTRIAL CO یتراجت مان  لدم 98206  کیتاموتا  دیشروخ  صلاخ  شبات  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

وتکادام تراجت  ناغمرا  هدننک 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  -- دوش هدیسر  یضاقتم  دحاو  دات  هب  دیاب  الاک  هنومن  --- دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - یاه  مرف  قبط  داتس  هناماس  رد  مالعتسا  لیمکت  تبث و  تامازلا  طیارش و  تیاعر 

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم ویدار   ویدار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646
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هیردیح تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6088555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم سکع و  قبط  زادنا  هرامش  / تسویپ تاصخشم  قبط  زاگتفن   ، دیفس تفن   ، نیزنب هدروآرف  تهج  راجفنا  دض  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا ناریا  تخاس  اب  تیولوا  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا   / تسویپ

1101091627000050 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  متسیس  هنایار  ناسیدرپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   VEGA II رتویپماک ولف  زادنا  هرامش  دربراک   240128A رگشیامن الاک :  مان 
متسیس هنایار  ناسیدرپ  یسدنهم 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   FAGGIOLATI هدنزاس عجرم   B.R.P یتراجت مان   IP68 لدم یتعنص  راجفنا  دض  تیلباق  اب  ندچ  هندب  قرغتسم  ژویفیرتناس  پمپ  الاک :  مان 
سراپ نزیار  انیب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

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

یلعریم سدنهم  یاقآ  هرامش 09153323661  اب  ینف  یگنهامه  تهج  دشاب /  یم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  دصقم  ات   ( همیب لمح و  اه (  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن تسویپ  ار  یداهنشیپ  لوصحم  لماک  تاصخشم  ناگدننک  تکرش  دوش / لصاح  سامت 

 : یتسپ دک  هیردیح ،  تبرت  هقطنم   – یتفن یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینامیلس -  دیهش  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9513836517

52318030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52318040-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک رتویپماک ولف   ولف زادنا   زادنا هرامش   هرامش دربراک   دربراک رگشیامن   رگشیامن  - - راجفنا راجفنا دضدض   پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 4747

TURBINE FLOW MITER ASSYTURBINE FLOW MITER ASSY ناونع : : ناونع 4848
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تسویپ هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دنشاب  یم  یاضاقت 0132317  اب  قباطم   TURBINE FLOW MITER ASSY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985007833 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

FLOW-TRONIC هدنزاس عجرم   FLOW-TRONIC یتراجت مان   PELICAN لدم لباترپ  یسیطانغمورتکلا  بآ  نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
رهم جنس  بآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تالآ نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   TURBINE CASTING هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   V94.2 لدم یزاگ  نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم  هرپ  الاک :  مان 
نیبروتورا راود 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ینودعس هدازیلع  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  تیال  رپوس  یتراجت  مان   W 4 ناوت  T4 CABINET COMPLETE 4W 2700 یتنیباک ریز  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
METROLOG A هدنزاس عجرم   METROLOG یتراجت مان   CGM5-HT Quartz crystal memory gauge لدم زاگ  تفن و  تعنص  جنسراشف  الاک :  مان 

رک لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SERCEL BUSINESS UNIT
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناشخرد رازبا  لگ  هدننک  هضرع  عجرم   STA GAUGE یتراجت مان   bar 4 راشف  SGB4 لدم تاعیام  جنسراشف  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نویساموتا یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   LINEAR POSITION TRANSDUCER یتراجت مان   TMI-0700-004-423-203 لدم یطخ  رتمویسناتپ  الاک :  مان 
نایدیشر یتعنص 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زلف هدننک  هضرع  عجرم   iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TCD-S08i لدم  IP لوژام بصن  تیلباق  اب   Slave تروپ عون 8   KVM چیئوس الاک :  مان 
داپ کینورتکلا 
ددع 10 دادعت : 

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

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34146953-061  ، 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
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-230-SB-1401-325 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 07-10-1401 12-10-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها  ناگرز  هاگورین  زاگ  دحاو  یکیتامونپ  روتالگر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153172 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییولبات ریژآ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/06 نایاپ :  خیرات 

:: 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

یکیتامونپ یکیتامونپ روتالگر   روتالگر ناونع : : ناونع 4949

ییولبات ییولبات ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 5050
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6086892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاعالطا  قبط  ) یتاسیسات مالقا  فیدر  22 ناونع : 

14013969 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/03 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456524 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/11هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

co2 لوسپک ژراش  پمپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5151

co2co2 لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش پمپ   پمپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp لدم  nc360t هکبش تراک   pci تخاس 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

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تراک   pci تخاس  hp لدم  nc360t 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

hphp  لدم لدم   nc360tnc360t هکبش   هکبش تراک   تراک   pc ipc i تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 5353

هکبش هکبش تراک   تراک   pc ipc i تخاس   تخاس   hphp  لدم لدم   nc360tnc360t ناونع : : ناونع 5454
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLAME DETECTOR TESTING DEVICE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
***** یلخاد دیلوت  *****

06153183711
1101092179001457 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داهج هدنزاس  عجرم   ACECR FLAME DETECTOR یتراجت مان   W 5 ناوت  V 24 ژاتلو  AFDL-2540 لدم میقتسم  دید  اب  هچراپکی  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 

فیرش یتعنص  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم  فیرش  یتعنص  یهاگشناد 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2

.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3
.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میقتسم میقتسم دید   دید اباب   هچراپکی   هچراپکی هلعش   هلعش زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 5555
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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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gas detection تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تسویپ.دشاب  یم  هباشم  دکناریا 

1101092625000701 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

FIRE AND GAS DETECTION یتراجت مان   FP-14 لدم  IP42 تظافح هجرد   A 3 نایرج تدش   V 230 ژاتلو یکیرتکلا  تازیهجت  راکدوخ  قرب  ولبات  الاک :  مان 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   SYSTEM

ددع 8 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هرانک لحاس  دیلوت  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SST یتراجت مان   GAS DETECTOR لدم زاگ  تشن  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

gas detection central :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  تسویپ.دشاب  یم  هباشم  دکناریا 

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665084-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

-SABA-172-4-657-PR-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-10-09هرامش عورش 07-10-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6089019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WIKING VFR-400 لدم  G16 تینوی سنارت  هب  طوبرم  ( ECP  ) قیرح ءافطا  لنپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دوش دوش هعلاطم   هعلاطم تسویپ.دشاب   تسویپ.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا   gas  detectiongas detection ناونع : : ناونع 5656

WIKING VFR-400WIKING VFR-400 لدم   لدم   G16G16 تینوی   تینوی سنارت   سنارت هبهب   طوبرم   طوبرم ( ( ECPECP  ) ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 5757
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6086986WIKING VFR-400 لدم  G16 تینوی سنارت  هب  طوبرم  ( ECP  ) قیرح ءافطا  هحفص 29)لنپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیب6087335 هحفص 29)هلعش  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6086864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتویکیبوی u6-lr ا Access Point Wireless UBNT UniFi 6 Long-Range (U6-LR)ت  UniFi 6 LR لدم یافینوی  تنیوپ  سسکا 

1101090979000467 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتویکیبوی u6-lr ا Access Point Wireless UBNT UniFi 6 Long-Range (U6-LR)ت  UniFi 6 LR لدم یافینوی  تنیوپ  سسکا 

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Access Point Wireless  UBNT UniFiAccess  Point Wireless  UBNT UniFi اا     u6 - lru6- lr یتویکیبوی   یتویکیبوی   UniFi 6  LRUniFi 6  LR لدم   لدم یافینوی   یافینوی تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ساسا   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
))تت 6  Long-Range (U6-LR6 Long-Range (U6-LR

5858
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6086875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم   mini sas لباک وی و  یپ  یس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  اه  دک  ناریا 

دشابیم ههام  یتخادرپ 3 
1101090930000179 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2100 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2400 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   EXT MINI SAS لدم لباک  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یتراجت مان  یرتم  هرقرق  نلیتا  یلپ  قیاع  سنج  علق  شکور  اب  سم  یداه  سنج   PVC شکور سنج   IBM 3m SAS Cable لدم یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   IBM

رتم 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف  هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یقتم سدنهم   ) 05131449938 ینف :  سانشراک 

 ( یعامتجا یاه  هکبش  سا و  ما  سا  ییوگخساپ   () ییایحی  ) 09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم ههام   ههام یتخادرپ  33   یتخادرپ دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم اهاه   دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم   mini sasmini sas لباک   لباک وو   ویوی   یپیپ   یسیس   ناونع : : ناونع 5959
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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 09 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6086880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ws-c2960X-24TS-L تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Ws-3850-48t-s

1101001046000677 زاین :  هرامش 
سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C2960X-24TS-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
نایناریا اه  هداد  قفا 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TC-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرون 07132142676 ربیف  حرط  یرجم  نیگرگ 07132142796/ یاقآ  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپدمحم 07132142684 یاقآ  تاکرادت  سانشراک 

مالعتسا 34609

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Ws-c2960X-24TS-L Ws-3850-48t-sWs-c2960X-24TS-L Ws-3850-48t-s ناونع : : ناونع 6060
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6086894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  کینوساناپ  تراک  متیا   2 ناونع : 

14013998 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/03 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6086930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یرتم هرقرق 305 تروصب  ) تسویپ مئامض  قبط  دیفس  گنر   cat 6 هکبش لباک  ناونع : 

14013991 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/02 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط کینوساناپ   کینوساناپ تراک   تراک متیا   متیا   22 ناونع : : ناونع 6161

دیفس دیفس گنر   گنر   cat 6cat 6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6262
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14014025 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6086942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  هکبش  دیفس  گنر  لباک  چپ  متیا   2 ناونع : 

14014025 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/07 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ...و رنکسا  / رگپاچ / روتینام / تنیالک ) لماش یا  هنایار  یالاک  ملق   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000066 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
متسیس اوآ  نیت  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  اوآ  نیت  هدنزاس  عجرم   BCR-3 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  رظن  دم  تسویپ  تاصخشم  ) .تسیمازلا نآ  دافم  تیاعر  هعلاطم و  هدوب و  تسویپ  مالقا  تاصخشم  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33235255-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط هکبش   هکبش دیفس   دیفس گنر   گنر لباک   لباک چپچپ   متیا   متیا   22 ناونع : : ناونع 6363

(( ...و ...و رنکسا   رنکسا // رگپاچ رگپاچ // روتینام روتینام // تنیالک تنیالک )) لماش لماش یایا   هنایار   هنایار یالاک   یالاک ملق   ملق   1010 ناونع : : ناونع 6464
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رواگنک 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 12 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6087229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

182 هرامش تساوخرد  تسویپب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030098000204 زاین :  هرامش 

رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

رواگنک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6741866393 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  نادیمرواگنک  رواگنک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48223051-083  ، 48228118-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48224880-083 :: 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 زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قبط   CABLE EXTENSION PROXIMITOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001024 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   CABLE یتراجت مان   AJ836A لدم  m 5 لوط یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  تسویپ  مالعتسا  لیاف  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددزگ داهنشیپ  دنراد  رارق   AVL دنلب تسیل  رد  هک  یناریا  ربتعم  یاه  دنرب  زا  الاک 

.دوب دهاوخ  تسویپ   ITP قبط هدنشورف و  لحم  رد  الاک  زا  یسرزاب 
.تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ 

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

32912716-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

182182 هرامش هرامش تساوخرد   تساوخرد تسویپب   تسویپب ناونع : : ناونع 6565

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   CABLE EXTENSION PROXIMITORCABLE EXTENSION PROXIMITOR ناونع : : ناونع 6666
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یتارباخم  ویدار  ملق  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001391 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهگ هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   Rb Qrt 5 ac لدم  GHZ 5.8 سناکرف یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

بونج ناماگشیپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  تسویپ 

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188299-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم یتارباخم   یتارباخم ویدار   ویدار ملق   ملق 33 ناونع : : ناونع 6767
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تخاسریز تاطابترا  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 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6087719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهم هاگتسیا  یس و  یپ  زکرم  چیئوس  اتید و  نلاس  ینوماریپ  طیحم  طیارش  متسیس  یارجا  تهج  تازیهجت  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا  قباطم  مالیا  ناتسا 

1101001022002107 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

هجو تخادرپ  (3 تسا یمازلا  لاس 1401  هدوزفا  شزرا  تایلام  همان  راهظا  نیرخآ  هئارا  ( 2 دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  همیب  باسح  اصافم  هئارا  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدارم 09183421574 مناخ  یگنهامه.دشاب : یم  راکنامیپ  هدهع  هب  هاگتسیا  ات  باهذ  بایا و  (4 دشاب یم  راک  دات  مامتا و  زا  سپ  هامکی 

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

33381489-084  ، 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

هاگتسیا هاگتسیا وو   یسیس   یپیپ   زکرم   زکرم چیئوس   چیئوس وو   اتید   اتید نلاس   نلاس ینوماریپ   ینوماریپ طیحم   طیحم طیارش   طیارش متسیس   متسیس یارجا   یارجا تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6868
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنوپ غاب  هعومجم  یرازفا  تخس  یتخاس و  ریز  مزاول  دروآرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000523 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
دوش هتفرگ  سامت  ییافخ  سدنهم  یاقآ  نفلت 35912258  هرامش  اب  هرواشم  دیدزاب و  تهج  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

غاب غاب هعومجم   هعومجم یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یتخاس   یتخاس ریز   ریز مزاول   مزاول دروآرب   دروآرب ناونع : : ناونع 6969
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نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط   nexus 9396x وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003283000066 زاین :  هرامش 

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP6524F لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم -  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هزور -  هیوست 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09391927345 نایردیح

1417653731 یتسپ :  دک  نارهت ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633488-021  ، 81631-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81631-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   nexus 9396xnexus 9396x  وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7070
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نیارفسا یلاع  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6088151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092989000037 زاین :  هرامش 

نیارفسا یلاع  شزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
برغ یروآ  نف  ربا  هدنزاس  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CRS326-24G-2S+RM لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   DLINK یتراجت مان   DGS-1210-20 + DEM-310GT لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا ربتعم  همانتنامض  هئارا  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  باهذ  بایا و  هنیزه  لمح و  هیارک  تسا .  دات  دروم  یتسویپ  لیاف  قبط  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ییاضر 09151767261  سدنهم  مناخ  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

9661998195 یتسپ :  دک  نیارفسا ،  یلاع  شزومآ  عمتجم  ردام  نادیم  شبن  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266532-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37266539-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7171
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6088254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Data Diod نیار هکبش  زاسوسکی  تهج : :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000774 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   44W4408 لدم یرون  ربیف  لاصتا  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  داتس  هناماس  رد  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6088265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Data DiodData Diod  نیار نیار هکبش   هکبش زاسوسکی   زاسوسکی ناونع : : ناونع 7272

یتسد یتسد یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا رتم   رتم یتلوم   یتلوم هروظنمدنچ -  -  هروظنمدنچ بایدر   بایدر یرون -  -  یرون ربیف   ربیف لباک   لباک رتست   رتست ناونع : : ناونع 7373

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

یریگ  هزادنا  تست و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
***** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179001456 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتم الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
رازفا هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   DTX-1800-MS لدم یرون  ربیف  لباک  رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

سای تراجت  نسرا  هدننک  هضرع  عجرم   CAVIAR IMPORT یتراجت مان   READER REAL لدم هروظنمدنچ  بایدر  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  کتسم  یتراجت  مان   MS8229 لدم یتسد  یریگ  هزادنا  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1

 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دورهاش6086951 یادهش  هاگدورف   IT ینابیتشپ هحفص 16)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جرک6087603 یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  - تساوخرد یراذگراب  قبط  تسارح  یاه  نیبرود  هحفص 63)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6087757hp لدم  nc360t هکبش تراک   pci هحفص 36)تخاس قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هکبش6087770 تراک   pci تخاس  hp لدم  nc360t(36 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6087969USB لباک اکیجیام و  لاتیجید  هدنریگ  هکبش و  تحت  هتسبرادم  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراوید6088356 یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  لباک و - ).....  چیئوس و   , نیبرود  ) هکبش هحفص 63)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناینابایخ دیهش  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا رد  جردنم  ینف  تاصخشم  اب  یپوکسلت  یرتم  دنبهار 6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090863000007 زاین :  هرامش 

ناینابایخ دیهش  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سراپ  هدنزادرپ  اسرد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   G700T لدم یناریا  روتوم  اب   Turnstile ددرت لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

سراپ هدنزادرپ  اسرد 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیفیک.دشاب یم  تیولا  رد  نادهاز  رد  تباث  رتفد  نتشاد.دریگیم  رارق  کالم  مالعتسا  رد  جردنم  تاصخشم  ساسارب  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تیولوا  وزج  هاگتسد  یتناراگودرادناتساو 

9816153366 یتسپ :  دک  یباسح ،  روسفرپ  نادیم  زا  دعب  هاگشناد -  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294871-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294878-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا ردرد   جردنم   جردنم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   یپوکسلت   یپوکسلت یرتم   یرتم 66 دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 7474
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراتکه هقطنم 23  رد  رقتسم  نیزوت  متسیس  ندرک  هربیلاک  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007820 زاین :  هرامش 

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

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیشاب دنلبرس  قفوم و  /06134142419/ .دینک هعلاطم  ار  کرادم  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4142593-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6088204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ اب  زبس  / درز / زمرق گنر  نزو 22.5 و  رتم و  یلیم  داعبا 1050*110*610  اب   LED عون ینش  تعاس  یکیفارت  هدنرامش  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005253000062 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ نابایرازاب  هدننک  هضرع  عجرم   107x35x18/5 cm زیاس تانبرک  یلپ  سنج  کیفارت  لرتنک  لدم   LED رامش سوکعم  هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

برغ
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09181308691  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731818591 یتسپ :  دک  نیسره ،  یرادرهش  - نارادساپ هاپس  راولب  نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124440-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45124522-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراتکه یراتکه هقطنم  2323   هقطنم ردرد   رقتسم   رقتسم نیزوت   نیزوت متسیس   متسیس ندرک   ندرک هربیلاک   هربیلاک وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 7575

LEDLED  رامش رامش سوکعم   سوکعم هناخ   هناخ هسهس   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دیبسالگ  - گنر دیرخ   ) یشک طخ  تراظن  اه و  هتشون  طخ  مئالع و  یاههار و  ییزج  ود   / مرگ  / درس یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000282000021 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام  دادرارق 1  ماجنا  تدم  دشاب .  یم  یتسویپ  کرادم  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861785179 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک -  هداج  رتمولیک 5  تفریج -  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43317492-034  ، 43317523-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43317570-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( لیردراگ یشک  هیاپ  یروآ و  عمج   ، بصن  ) درجورب دابآ -  مرخ  یاه  ناتسرهش  ینمیا  ظافح  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000116 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دیبسالگ دیبسالگ  - - گنر گنر دیرخ   دیرخ  ) ) یشک یشک طخطخ   تراظن   تراظن وو   اهاه   هتشون   هتشون طخطخ   وو   مئالع   مئالع وو   یاههار   یاههار ییزج   ییزج ودود    / / مرگ مرگ  / / درس درس یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 7777

 ( ( لیردراگ لیردراگ یشک   یشک هیاپ   هیاپ وو   یروآ   یروآ عمج   عمج  ، ، بصن بصن  ) ) ینمیا ینمیا ظافح   ظافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 127 ھحفص 56 
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نالیگ ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6088552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یا هبرگ  مشچ  بصن  ینمیا و  هناوتسا  بصن   ، هاکتعرس بصن   ) ناتسا یاههار  حطس  یقفا  مئالع  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003328000053 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرمرتم 600 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4184983111 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  - گنهرف نادیم  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333601-013  ، 33329082-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339209-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یا هبرگ  مشچ  بصن  ینمیا و  هناوتسا  بصن   ، هاکتعرس بصن   ) ناتسا یاههار  حطس  یقفا  مئالع  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000117 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یایا هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ بصن   بصن وو   ینمیا   ینمیا هناوتسا   هناوتسا بصن   بصن  ، ، هاکتعرس هاکتعرس بصن   بصن  ) ) ناتسا ناتسا یاههار   یاههار حطس   حطس یقفا   یقفا مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 7979

 ( ( یایا هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ بصن   بصن وو   ینمیا   ینمیا هناوتسا   هناوتسا بصن   بصن  ، ، هاکتعرس هاکتعرس بصن   بصن  ) ) ناتسا ناتسا یاههار   یاههار حطس   حطس یقفا   یقفا مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 127 ھحفص 57 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m37kvrxlazc9a?user=37505&ntc=6088552
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6088552?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7bbd44szfqvve?user=37505&ntc=6088574
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6088574?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

6087211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AccessControl تخاس ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000050 زاین :  هرامش 
کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

AccessControl تخاس ریز   :: 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

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

AccessControlAccessControl تخاس   تخاس ریز   ریز ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 127 ھحفص 58 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفجن 09125335969 رتکد  یکشزپ  هدکشناد  هناخباتک  جورخ  دورو و  تهج  R10-EM200 لدم لاتیجید  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030374000031 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
متسیس شیدنواک  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   EM-EAS11 لدم هناخباتک  یتظافح  متسیس  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یفجن 09125335969 رتکد  یکشزپ  هدکشناد  هناخباتک  جورخ  دورو و  تهج  R10-EM200 لدم لاتیجید  تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

64053315-021  ، 64053460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66419535-021 :: 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

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 10 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6087489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AccessControl تازیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000052 زاین :  هرامش 

کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

AccessControl تازیهجت  :: 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

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

هناخباتک هناخباتک جورخ   جورخ وو   دورو   دورو تهج   تهج R10 -EM200R10 -EM200 لدم   لدم لاتیجید   لاتیجید تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8282

AccessControlAccessControl تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8383
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یراس تمکح  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6087563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  دیرخ  حرش  تسه ، هباشم  دک  ناریا  ، زاف کت  تاو  روتوم 270 یاراد  یناریا  یکیلوردیه  یقرب  دنبار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050258000057 زاین :  هرامش 
یراس تمکح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   S6 لدم الاب  تعرس  اب  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهزوجم  ، دوشیم هداد  تدوع  الاک  دات ، مدع  تروص  رد  هدنشورف ،  اب  لمح  هیارک  ، ددرگ ظاحل  بصن  هنیزه  ، ناتسرامیب لیوحت  زور ، تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ناریا  دیلوت  الاک  ددرگ ، یراذگراب  مزال 

4818794694 یتسپ :  دک  تمکح ،  ناتسرامیب  یناقلاط  راولوب  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33268920-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33268936-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  همیب   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت  لرتنک  عماج  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدمحمیلع 24551167 یاقآ  بانج  تالاوس  هب  ییوگخساپ  هرامش 

1201004635000182 زاین :  هرامش 
ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  رد  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  تمیق  داهنشیپ  تاعالطا و  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ دیرخ   دیرخ حرش   حرش تسه ، ، تسه هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ،، زاف زاف کتکت   تاو   تاو 270270 روتوم   روتوم یاراد   یاراد یناریا   یناریا یکیلوردیه   یکیلوردیه یقرب   یقرب دنبار   دنبار ناونع : : ناونع 8484

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک عماج   عماج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 8585
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6088446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TBS ددرت لرتنک  هاگتسد  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000740 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عومجم 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

یحالف  02135914983: سامت هرامش 
الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

هدازیلع یاقآ   02135912254: یگنهامه نفلت  تسا  یمازلا  دیدزاب 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

TBSTBS ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8686
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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 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6088701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ قبط  ( Control Logic Inverter  ) کیجال لرتنک  رترونیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000810 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ تاصخشنم  قبط  کیجال  لرتنک  رترونیا  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

.دشاب هدنشورف  فرط  زا  بصن  هدامآ  مارگورپ و  هارمهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34043192-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6088824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم تسویپ  لیاف  هب  اضاقت  حرش  هدهاشم  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تاصخشم  اب  ددرت  لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف

1101096783000513 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رازفا زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   UNION COMMIUNITY هدنزاس عجرم   ac2100H لدم ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 135 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  اضاقت  حرش  هدهاشم  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تاصخشم  اب  ددرت  لرتنک  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ قبط   قبط ( ( Control Logic  InverterControl Logic  Inverter  ) ) کیجال کیجال لرتنک   لرتنک رترونیا   رترونیا ناونع : : ناونع 8787

هعجارم هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   اضاقت   اضاقت حرش   حرش هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.دامرف .دامرف

8888
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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 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6088853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا آفرص  .هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  تیروکس  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000350 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  شینات  تعنص  داپسا  یتعنص  هورگ  هدنزاس  عجرم   ES-24 لدم  110x120 cm داعبا تام  تیروکس  یا  هشیش  سنج  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

شینات تعنص  داپسا  یتعنص  هورگ 
ددع 7 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه.رابنادیسر  زا  سپ  هزور  یرابتعادیرخ.تسا 35 هباشمدک  ناریا.هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  تیروکس  یا  هشیش  کیتاموتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731312252 .تسیمازلا یلام  ینف و  ندومن  تسویپ.هیولسع  1 زافرابنا هب  لیوحت.هدننک  نیمات  هدهع  هب 

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

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالعتسا6087574 رد  جردنم  ینف  تاصخشم  اب  یپوکسلت  یرتم  هحفص 54)دنبهار 6 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناریا یناریا آفرص   آفرص .هدش   .هدش تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط تیروکس   تیروکس یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 8989
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هنحص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  دیرخ  تساوخ  رد   . هاشنامرک هنحص  رهش  حطس  نیبرود  هیاپ  تهج  یرتم  یرتم و 4  کتسد 6  لپ و  ونم  لکد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . یدقن تخادرپ  طیارش   . تسا هدیدرگ  یراذگ  راب 

1101005292000065 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  هنحص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  انر  یتراجت  مان   PC_RENA لدم یدالوف   m 1 کتسد هارمه  هب  مرگ  هزیناولاگ  ششوپ  اب  یهجو  تشه   m 8 زیاس هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ایرآ رون  نیئور  یسدنهم  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هنحص  یرادرهش  هدهع  هب  یزیر  نتب  نویسادنف و   . یدقن تخادرپ  طیارش   . تسا هدیدرگ  یراذگ  راب  هناماس  رد  دیرخ  تساوخ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتشیب 09372774747 09363096409 و 08348325555 تاعالطا  بسک  تهج  ناسانشراک  نفلت.تسا  رادیرخ  هدهع  هب  تاروسک  .

6746134833 یتسپ :  دک  کالپ 862 ،  - یناشاک نابایخ  ینیمخ - ماما  نادیم  هنحص - هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48325555-083  ، 48322682-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48331111-083 :: 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

سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش رهش حطس   حطس نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ تهج   تهج یرتم   یرتم   44 وو   یرتم   یرتم   66 کتسد   کتسد وو   لپلپ   ونم   ونم لکد   لکد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9191
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ترازو  ( ود ره  ) AVL تسیل رودنو  تسارح و  نامزاس  زا  الاک  هیدات  مازلا  اب  ( ملق دادعت 13   ) کینورتکلا تظافح  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تفن

1101092586000369 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یئانیم یالط  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   FINE یتراجت مان   TCP-MH802DN لدم هکبش  تحت  تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN یتراجت مان   DSGate-IPS لدم یموب  ذوفن  زا  یریگولج  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 26 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

ناهاپس نامیس   NMK-12-20-USB لدم نامیس  تعنص  هروک  هتسب  رادم  نیبرود  میظنت  دربراک   RS232 هب  USB لدبم الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
روشک  HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   HEN64304 لدم  NVR هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

داگراساپ دنمشوه  تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نایزرمارف نیلیآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIDEOTEC یتراجت مان   HOT39D1A085 لدم هتسب  رادم  نیبرود  رواک  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   L0560ZDK-15 لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
تعنص اند  هدننک  هضرع  عجرم   GRUNDIG یتراجت مان   GCI-K1523V S لدم هکبش  تحت  تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
سیدرپ هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان   GX24-i718S لدم  in 24 زیاس  AIO هچراپکی هنایار  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
تعنص ارف  نایناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   in 22 زیاس  221P6EPYEB لدم یزیمور  یرس   LED یتعنص رگشیامن  الاک :  مان 

داگراساپ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشن  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هناماس  تسویپ  مالعتسا  طیارش  الاک و  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  لیاف 

هارمه 09172034378 هرامش 

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

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

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

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

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

6087284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  یاه  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006015000001 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ناتسدرب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  انر  یتراجت  مان   PC_RENA لدم یدالوف   m 1 کتسد هارمه  هب  مرگ  هزیناولاگ  ششوپ  اب  یهجو  تشه   m 8 زیاس هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ایرآ رون  نیئور  یسدنهم  هدننک 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زاس شهج  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  ینت  نویسادنف  نتب  الاک :  مان 

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

رید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7554181337 یتسپ :  دک  تمالس ،  کراپ  یوربور  ناتسدرب  رهش  رید  ناتسرهش  رید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35462995-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35462995-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویسادنف نویسادنف نتب   نتب یریوصت -  -  یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود یاه   یاه هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292
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ناهفصا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  همیمض  لیاف  ات  ود  دینک  تقد   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - تسویپ یاهلیاف  حرش  هب  یتینما  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004579000211 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

نانیرفآ ون  نایرآ  یناگرزاب  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   V5413-A3024SB لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناهفصا و  یرتسگداد  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشاب یم  تیولوا  رد  ناهفصا  ناتسا  هدننک  نیمات 

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

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pec.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  ینابیتشپ  راکنامیپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  دحاو 6  کالپ 42  هنوگلگ  نابایخ  الدنام  نویسلن  راولب  سردآ   :: 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

تباث تباث ماد   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9393

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ راکنامیپ   راکنامیپ ناونع : : ناونع 9494
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  - تساوخرد یراذگراب  قبط  تسارح  یاه  نیبرود  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000301 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  UNV یتراجت مان   IPC6222EI-X22UP-C لدم لسکیپاگم  ماد 2  دیپسا  موز  تیلباق  اب  یلخاد  طیحم  یشخرچ  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ویو  ین  وی  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  - تساوخرد یراذگراب  قبط  تسارح  یاه  نیبرود  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج -- تساوخرد تساوخرد یراذگراب   یراذگراب قبط   قبط تسارح   تسارح یاه   یاه نیبرود   نیبرود مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 9595
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نارهت نایگنهرف  هاگشناد  نارمچ  دیهش  سیدرپ   :: 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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6087702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
باسح اصافم  هئارا  دادرارق و  بلاق  رد  راک  لحارم  هیلک 
(1  ) هرامش تسویپ  لودج  ساسا  رب  هژورپ  یارجا 

1101093539000007 زاین :  هرامش 
نارمچ دیهش  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 

متسیس رازفا  دید  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SPERADO یتراجت مان   SBC-1322 لدم  BOX هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوب دهاوخ  باسح  اصافم  هئارا  دادرارق و  بلاق  رد  راک  لحارم  هیلک 

(1  ) هرامش تسویپ  لودج  ساسا  رب  هتسبرادم  یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  هژورپ  یلخاد و  هکبش  ویسپ  یارجا  هژورپ  یارجا  تهج 

1659877611 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  نارمچ  دیهش  سیدرپ  راهب -  راولب  یاهتنا  هیمیکح -  کرهش  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77309890-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77308081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BOXBOX  هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9696
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کارا هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  تخاس  ریز  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000051 زاین :  هرامش 
کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرون ربیف  تخاس  ریز  نیبرود و   :: 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

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

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

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

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

6087944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج هباشمدک  ناریا  یاراد  الاک  ملق   27 دادعت تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  لماک  مزاول  اب  هتسبرادم  یاهنیبرود  بصن  ودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعیفر یاقآ  هرامشاب 05433372166 مزالیهگنهامه 

1101004526000156 زاین :  هرامش 
نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مزال یهگنهامه  تهج  هباشم  دک  ناریا  یاراد  الاک  ملق   27 دادعتتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  لماک  مزاول  اب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  ودیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش ماجنا  یعیفر  یاقآ  هرامش 05433372166 اب 

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

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

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف تخاس   تخاس ریز   ریز وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

هتسبرادم هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

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

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

زا 127 ھحفص 70 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/svzx5uvmsv7qd?user=37505&ntc=6087855
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6087855?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/auhstf5te2usd?user=37505&ntc=6087944
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6087944?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ققحم هاگشناد  نیمن  نالبس  نیون  یاهیروانف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلیبدرا

لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط   USB لباک اکیجیام و  لاتیجید  هدنریگ  شوب و  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060012000017 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  نیمن  نالبس  نیون  یاهیروانف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
دامع تراجت  هژیوآ  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH یتراجت مان   NBN-921-P لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هداز یدهم  ردان  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   TV-115V HD لدم ینویزیولت  هدنریگ   DVB-T لاتیجید روتالودم  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
متسیس ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PILLAR TECH هدنزاس عجرم   MIRACLE یتراجت مان   CR2025 لدم  USB لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نیمن رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تستو  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  هدننک -  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  دوش -  هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراددوخ  هباشم  یاهالاک  هب  تمیق  ندادزا  تسا -  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  یدقن - )  یرادا  ( لحارم  ماجناو 

5631451167 یتسپ :  دک  نیمن ،  نالبس  نیون  یاه  یروانف  هدکشناد  هاگشناد  نیمن خ  لیبدرا  نیمن ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32323611-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32323611-045 :: 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

USBUSB  لباک لباک وو   اکیجیام   اکیجیام لاتیجید   لاتیجید هدنریگ   هدنریگ وو   هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9999

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

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

زا 127 ھحفص 71 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4ydlcqlkyepac?user=37505&ntc=6087969
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6087969?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادمه ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسیل  تسویپ  هب  دادعتو  تاصخشم  اب  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003305000041 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

ددع 26 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ دیق  سامت  هرامشو  یراذگراب  روتکاف  افطل  دشاب  هرادا  سانشراک  دات  دروم  الاک  دشاب و  یم  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6519618183 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  نامزاس  لباقم  تلم  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32651801-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32651717-081 :: 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

هیدیمح ناتسرهش  هشیبش  یرایهد   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت شیاپ  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098936000001 زاین :  هرامش 

هیدیمح ناتسرهش  هشیبش  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هیدیمح رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دراد دوجو  ناگدننک  نیمات  هب  راک  یراذگاو  ناکما  ییارجا ، هاگتسد  صیخشت  ماقم  دات  زاین و  دروم  تازوجم  زا  یکی  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6344113651 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادشخب  هیدیمح  هیدیمح ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36720391-061  ، 36720390-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36720390-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسیل   تسیل تسویپ   تسویپ هبهب   دادعتو   دادعتو تاصخشم   تاصخشم اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1
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لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6088302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت شیاپ  تهج  نآ  تاقلعتم  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050272000143 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هناگدنچ 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4713666511 یتسپ :  دک  لباب ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  - سردم نابایخ  شبن  - تیالو نادیم  - لباب - ناردنزام ناتسا  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35156-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223400-011 :: 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

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

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

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

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

6088356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق یتساوخرد  یاهدنرب  افطل.تسویپ  لیاف  تاصخشم  دادعت و  قباطم   .....( لباک و چیئوس و   , نیبرود  ) هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدنشورف  اب  الاک  لاسرا.دوش  یراذگ 

1101003045000242 زاین :  هرامش 
یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  دیواج  سدنهم  هرامش 09120764768  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج.الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ تهج   تهج نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

یراوید یراوید یفقس   یفقس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود وو - ).....  - ).....  لباک   لباک وو   چیئوس   چیئوس  , , نیبرود نیبرود  ) ) هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 103103
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نادمه ناتسا  یتسیزهب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6088449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ -  لیاف  حرش  هب  تاموزلم  مالقا و  ریاس  تلوب و  هتسبادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000103000385 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نف هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DTEXX هدنزاس عجرم   DX231VS لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  یفقس  یگنر  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رتربژت یروآ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  تامدخ  یتکرش و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  یتسیابیم  جردنم  مالقا  هیلک  دشابیم - هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لاسرا و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینمهب یاقآ  هرامش 09188151007  یگنهامه  تهج  دشاب  اراد  ار  شورف 

6516614563 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  یلعوب -  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38267081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262208-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم تاموزلم وو   مالقا   مالقا ریاس   ریاس وو   تلوب   تلوب هتسبادم   هتسبادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104

نیبرود نیبرود زنل   زنل لانرتنیا -  -  لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه هتسبرادم -  -  هتسبرادم نیبرود   نیبرود روتپادآ   روتپادآ  - - هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یطابترا   یطابترا لباک   لباک لانرتنیا -  -  لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع
طبض طبض هاگتسد   هاگتسد هتسبرادم -  -  هتسبرادم

105105
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هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007009000586 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 4TB لدم  TB 4 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WJ-CA68 لدم هتسبرادم  نیبرود  یطابترا  لباک  الاک :  مان 
ددع 20,000 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   STARNIGHT CCTV CAMERA یتراجت مان   2A لدم هتسبرادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   wd20earx لدم  TB 2 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   MX-OPT14-L43 لدم  mm 43 هتسبرادم نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   MX-OPT14-L32 لدم  mm 32 هتسبرادم نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1402/01/20 زاین :  خیرات 
ولناوشر یتمسق  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CDCAM هدنزاس عجرم   Avrs308dd لدم هلاناک   NVR 8 طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تیاعر  لیمکت و  ، هعلاطم اقیقد  ، تسویپ ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  طیارش  مرف  تاعالطا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لیوحت  دیلوت و  ، تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد  ار  الاک  تسیاب  یم  ناگدنشورف  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  یاهدک  ناریا  زا  مالعتسا  نیا  تهج 

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

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

38262154-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  قرب  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 10 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  نمض  رد  تسویپ  یصوصخ  طیارش  اب  قباطم  هدننک  طبض  هاگتسدو  تلوب  IP هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000456 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا.دشابیم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  تسیمازلا و  هناماس  رد  تمیق  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6088801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . همیمض دادرارق  طیارش و  اب  قباطم  رذب  رابنا  هطوحم  ییانشور  هتسب و  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  یاقترا  زین  ریمعت و  ، میمرت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001461000044 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

باب 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  همیمض  دادرارق  طیارش و  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4198919349 یتسپ :  دک  نارهت ،  هداج  رتمولیک 2 - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33660016-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33661426-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا نمض   نمض ردرد   تسویپ   تسویپ یصوصخ   یصوصخ طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم هدننک   هدننک طبض   طبض هاگتسدو   هاگتسدو تلوب   تلوب IPIP هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106

 . . همیمض همیمض دادرارق   دادرارق وو   طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم رذب   رذب رابنا   رابنا هطوحم   هطوحم ییانشور   ییانشور وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یاه   یاه متسیس   متسیس یاقترا   یاقترا زین   زین وو   ریمعت   ریمعت ،، میمرت میمرت ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6088898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیما  دیعس  سامت 03531454466  ات 1401/10/12 - زا 1401/10/5  تاقلعتم -  هتسب و  رادم  نیبرود  عاونا  فیدر   5 یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
یقفاب  یحاتف  یداه  سامت 09132554680  ات 1401/10/10 -  زا 1401/10/5  رتلیف - یگتفرگ  چیئوس  رشرپ  دیرخ  - 

یقفاب  یعناق  ربکا  سامت 09133587595  ات 1401/10/14 -  زا 1401/10/5  دیسا - عاونا  دیرخ  - 
یعناق  شوروک  سامت 03531454473  ات 1401/10/12 -  زا 1401/10/5  یزلف - تسبراد  یارجا  - 

رمیالکر نخان  هرهم  چیپ و  دیرخ  - 
لماک  زمرت  اب  ریگ  هنومن  سکبریگ  دیرخ  - 

یرافح  هاگتسد  سکبریگ  روتوم  وردیه  هطساو  - 
CS14 یرافح هاگتسد  پمپ  : هلک گنیکپ  - 

یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6087489AccessControl یاهمتسیستازیهجت یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرت6087962 لرتنک  عماج  یاهمتسیسهناماس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نالیگ یا  هقطنم  با   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6087505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسا دیسا عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ رتلیف - - رتلیف یگتفرگ   یگتفرگ چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ دیرخ   دیرخ تاقلعتم -  -  تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود عاونا   عاونا فیدر   فیدر   55 ناونع : : ناونع 108108

یرزیل یرزیل امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 109109
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تسویپ مرف  تاصخشم  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001076000098 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 50KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 50KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Access 500M-1CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Access 1500M-1CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   fire laser 2KM-1CH لدم لاتیجید  رگشیامن  اب  یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا  هعسوت  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   fire laser 2KM-2CH لدم لاتیجید  رگشیامن  اب  یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا  هعسوت  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مرف  تاصخشم  طیارش و  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188866789 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  ینیمخ - ماما  راولب  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33669021-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667261-013 :: 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

یتویکیبوی u6-lr ا6086864  UniFi 6 LR لدم یافینوی  تنیوپ  سسکا  سا  هباشم  دک  ناریا 
Access Point Wireless UBNT UniFi 6 Long-Range (U6-LR)ت

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6087211AccessControl تخاس یاهمتسیسریز  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6087489AccessControl یاهمتسیستازیهجت یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرزیل6087505 امد  هحفص 77)روسنس  )  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

دراه6088534 هتسبرادم -  نیبرود  روتپادآ   - هتسبرادم نیبرود  یطابترا  لباک  لانرتنیا -  کسید  دراه 
طبض هاگتسد  هتسبرادم -  نیبرود  زنل  لانرتنیا -  کسید 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

کینورتکلا6087264 تظافح  هحفص 63)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه6088534 هتسبرادم -  نیبرود  روتپادآ   - هتسبرادم نیبرود  یطابترا  لباک  لانرتنیا -  کسید  دراه 
طبض هاگتسد  هتسبرادم -  نیبرود  زنل  لانرتنیا -  کسید 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6087406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازجم تروص  هب  امازلا  ینف  یلام و  داهنشیپ  ددرگیم  دیکات  دشابیم / هباشم  دک  ناریا  / قیرح مالعا  متسیس  هب  طوبرم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب 

1101091701001323 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت ددرگ / یراذگراب  ازجم  تروص  هب  امازلا  ینف  یلام و  داهنشیپ  ددرگیم  دیکات  دشابیم / هباشم  دک  ناریا  / قیرح مالعا  متسیس  هب  طوبرم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  کی  دودح  تخادرپ  / دشابیم مج  ناتسرهش  هیارک  شیپ  تروص  هب 

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

32138258-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

رد6087336 قیرح  مالعا  فشک و  متسیس  بصن  یکیرتکلا و  تاسیسات  یزاسزاب  تایلمع  یراذگاو 
راب هرت  هویم و  یاهرازاب  نیدایم و 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یلام6087406 داهنشیپ  ددرگیم  دیکات  دشابیم / هباشم  دک  ناریا  / قیرح مالعا  متسیس  هب  طوبرم  مالقا 
ددرگ یراذگراب  ازجم  تروص  هب  امازلا  ینف  و 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

ناتسرامیب6087485 قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ازجم ازجم تروص   تروص هبهب   امازلا   امازلا ینف   ینف وو   یلام   یلام داهنشیپ   داهنشیپ ددرگیم   ددرگیم دیکات   دیکات دشابیم / / دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتویکیبوی u6-lr ا6086864  UniFi 6 LR لدم یافینوی  تنیوپ  سسکا  سا  هباشم  دک  ناریا 
Access Point Wireless UBNT UniFi 6 Long-Range (U6-LR)ت

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نامتخاس6088857 لرتنک  سسکا  راتسا  ویاب  رازفا  مرن  سنسیال  هحفص 16)ءاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/10/7  هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/13 هبنش  هس  تعاس 17 

نوراک رصع   :: عبنم تیاغلعبنم خروم 1401/10/14  هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشراهچ  زور  تعاس 12 

6087837 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14  سار  خساپ  شسرپ و  هسلج   - 1401/11/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/11/1 هبنش  زور  حبص  تعاس 10  سار  ییاشگزاب   - 1401/10/17

( ییایرد کیفارت  ددرت و  لرتنک  زکرم MRSC و  یتارباخم  تازیهجت  هچراپکی  تاطابترا  متسیس  )ICS متسیس یارجا  ییاج و  هباج  لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ای یطابترا  تازیهجت  تخاس  هنیمز  رد  ناینب  شناد  تکرش  تیوضع  ای  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  تارباخم  تاطابترا و  هبتر 5  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
غلبم یعامتجا -  هافر  راک و  ترازو  طسوت  هدش  رداص  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  .تسا  یمازلا  هباشم  عوضوم  اب  اتفا  همانیهاوگ  ندوب  اراد  یتارباخم  -

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.783.730.500 

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یولوم –  نابایخ  رهشمرخ -  : سردآ هب  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
یزکرم  نامتخاس  رهشمرخ -  یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یدولوم - دیهش  نادیم  رهشمرخ -  هصقانم  : دانسا  خساپ  شسرپ و  هسلج 

یدولوم دیهش  نادیم  یولوم –  نابایخ  رهشمرخ -  : اه تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا 
رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  – 

هاگتسد  53507128 یقوقح 53507026 -  روما  : نفلت  :: نفلت نفلت
53507172: تراظن

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: 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

مالعتسا6087574 رد  جردنم  ینف  تاصخشم  اب  یپوکسلت  یرتم  هحفص 54)دنبهار 6 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تازیهجت6087797 هچراپکی  تاطابترا  متسیس   ) ICS متسیس یارجا  ییاجباج و  لمح ، دیرخ ،
( ییایرد کیفارت  ددرت و  لرتنک  زکرم MRSC و  یتارباخم 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

وو ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو     MRSCMRSC  زکرم زکرم یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت هچراپکی   هچراپکی تاطابترا   تاطابترا متسیس   متسیس )) ICSICS متسیس متسیس یارجا   یارجا وو   ییاج   ییاج هباج   هباج لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
(( ییایرد ییایرد کیفارت   کیفارت
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6087837 هچراپکی  تاطابترا  متسیس  )ICS متسیس یارجا  ییاج و  هباج  لمح ، دیرخ ،
( ییایرد کیفارت  ددرت و  لرتنک  زکرم MRSC و  یتارباخم 

هحفص 14) ددرت  ( ددرت

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

ددرت6087962 لرتنک  عماج  یاهمتسیسهناماس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6088446TBS ددرت لرتنک  هاگتسد  یاهمتسیسریمعت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

حرش6088824 هدهاشم  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تاصخشم  اب  ددرت  لرتنک  هاگتسد 
.دامرف هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  اضاقت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-243-694 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6087001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 1401- عورش 05-10-1401 - هطوبرم - تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ  راهباچ - هاگورین  زاین  دروم  ینمیا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
12-10

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6086986WIKING VFR-400 لدم  G16 تینوی سنارت  هب  طوبرم  ( ECP  ) قیرح ءافطا  هحفص 29)لنپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ینمیا6087001 تازیهجت  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

رورس6087320 قاتا  قیرح  یافطا  متسیس  بصن  ناراکنامیپ  ییاسانش  هحفص 8)ناوخارف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ینمیا ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

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 " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد6087336 قیرح  مالعا  فشک و  متسیس  بصن  یکیرتکلا و  تاسیسات  یزاسزاب  تایلمع  یراذگاو 
راب هرت  هویم و  یاهرازاب  نیدایم و 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6087352GENT کرام قیرح  یافطا  مالقا  متیآ  هحفص 8)نیمات 7  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یلام6087406 داهنشیپ  ددرگیم  دیکات  دشابیم / هباشم  دک  ناریا  / قیرح مالعا  متسیس  هب  طوبرم  مالقا 
ددرگ یراذگراب  ازجم  تروص  هب  امازلا  ینف  و 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

ناتسرامیب6087485 قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6089019WIKING VFR-400 لدم  G16 تینوی سنارت  هب  طوبرم  ( ECP  ) قیرح ءافطا  هحفص 36)لنپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

کینورتکلا6087264 تظافح  هحفص 63)تازیهجت  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

دوش6088721 هعلاطم  تسویپ.دشاب  یم  هباشم  دکناریا   gas detection(36 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تازیهجت لماک  تاصخشم  یتسویپ  تسیل  اب  قباطم  یکدنف  رژراش  یرتاب و  یرومم و  زنل و  اب  یساکع  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009006000015 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84381210   DSLR-A200W E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت زیربت ) ) رادیرخ لحم  رد  شزومآ  هئارا  هب  طوبرم  لحارم  هیلک  تسا و  هدش  هئارا  یتسویپ  مرف  رد  مازول  تازیهجت و  قیقد  تاصخشم  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یموب  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  تسا .  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هطوبرم  یاه  هنیزه  برجم و  دارفا 

5156913741 یتسپ :  دک  ناتسا ،  رمحا  لاله  تیعمج  نامتخاس  - ناکسا ژاساپ  یوربور  - ناسربآ هارراهچ  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361416-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366000-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایفارغج سلطا  + یناوخ هشقن  زیم   + پوکسرتسا + رژراش فیک  ردله و  نولاژ و  +foif رلرتنک هسناکرف + یتلوم   GPS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تسیل  قبط   + all in one+ یرزیل  hp a3 رتنیرپ + ناتسا

1101004118000147 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  نیبرود  دارآ  هدننک  هضرع  عجرم   HI-TARGET یتراجت مان   IRTK4 لدم سناکرف  یتلوم  یرادرب  هشقن  سا  یپ  یج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614736791 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  یرادناتسا  - تدحو رالات  بنج  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31822093-087  ، 33163800-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33163840-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تازیهجت تازیهجت لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم یکدنف   یکدنف رژراش   رژراش وو   یرتاب   یرتاب وو   یرومم   یرومم وو   زنل   زنل اباب   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

سناکرف سناکرف یتلوم   یتلوم یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن ساسا   یپیپ   یجیج   ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6088797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا ماس  هدنزاس  عجرم  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   UA43T5100TH لدم چنیا  زیاس 43   LED نویزیولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093907000205 زاین :  هرامش 
یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ماس  هدنزاس  عجرم  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   UA43T5100TH لدم چنیا  زیاس 43   LED نویزیولت - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کینورتکلا ماس  هدنزاس  عجرم  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   UA43T5100TH لدم چنیا  زیاس 43   LED نویزیولت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6087260 حطس  نیبرود  هیاپ  تهج  یرتم  یرتم و 4  کتسد 6  لپ و  ونم  لکد  هحفص 63)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6087264 تظافح  هحفص 63)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نویسادنف6087284 نتب  یریوصت -  شیاپ  یاه  نیبرود  یاه  هیاپ  هحفص 63)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تباث6087528 ماد  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

هتسب6087555 رادم  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 63)راکنامیپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

جرک6087603 یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  - تساوخرد یراذگراب  قبط  تسارح  یاه  نیبرود  هحفص 63)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6087633 تسیل  اب  قباطم  یکدنف  رژراش  یرتاب و  یرومم و  زنل و  اب  یساکع  نیبرود  دیرخ 
 . تازیهجت لماک  تاصخشم 

هحفص 14) نیبرود  ( نیبرود

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

6087702BOX هتسب رادم  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

کینورتکلا کینورتکلا ماس   ماس هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم کینورتکلا   کینورتکلا ماس   ماس یتراجت   یتراجت مان   مان   UA43T5100THUA43T5100TH  لدم لدم چنیا   چنیا زیاس  4343   زیاس   LEDLED  نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرون6087855 ربیف  تخاس  ریز  هحفص 63)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6087944 یاهنیبرود  بصن  هحفص 63)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سناکرف6087955 یتلوم  یرادرب  هشقن  سا  یپ  هحفص 14)یج  نیبرود  ( نیبرود

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

6087969USB لباک اکیجیام و  لاتیجید  هدنریگ  هکبش و  تحت  هتسبرادم  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریوصت6088063 شیاپ  تراظن و  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 14)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشاب6088087 یم  تسیل  تسویپ  هب  دادعتو  تاصخشم  اب  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 63)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6088302 شیاپ  تهج  نآ  تاقلعتم  نیبرود و  هحفص 63)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراوید6088356 یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  لباک و - ).....  چیئوس و   , نیبرود  ) هکبش هحفص 63)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاموزلم6088449 مالقا و  ریاس  تلوب و  هتسبادم  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه6088534 هتسبرادم -  نیبرود  روتپادآ   - هتسبرادم نیبرود  یطابترا  لباک  لانرتنیا -  کسید  دراه 
طبض هاگتسد  هتسبرادم -  نیبرود  زنل  لانرتنیا -  کسید 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رد6088794 تسویپ  یصوصخ  طیارش  اب  قباطم  هدننک  طبض  هاگتسدو  تلوب  IP هتسب رادم  نیبرود 
تسا هباشم  دک  ناریا  نمض 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

عجرم6088797 کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   UA43T5100TH لدم چنیا  زیاس 43   LED نویزیولت
کینورتکلا ماس  هدنزاس 

هحفص 14) نیبرود  ( نیبرود

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

رذب6088801 رابنا  هطوحم  ییانشور  هتسب و  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  یاقترا  زین  ریمعت و  ، میمرت
 . همیمض دادرارق  طیارش و  اب  قباطم 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیرخ6088898 رتلیف - یگتفرگ  چیئوس  رشرپ  دیرخ  تاقلعتم -  هتسب و  رادم  نیبرود  عاونا  فیدر   5
دیسا عاونا 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 127 ھحفص 86 

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


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

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

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

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

6087221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  لاناک  هکبش 32 تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000087 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  لاناک  هکبش 32 تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  30 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دمحم کلم  یاقآ  108و197 یلخاد 03138100 سامت نفلت  - دشابیم هدنشورفاب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 16هرامش خروم 1401/10/07  تعاس 8   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاسات 16عبنم  - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087334 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 6/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 56 یماظتنا ، یورین  هارراهچ  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  یناشن  هب  نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس   :: سردآ سردآ

ربامن 88782133  88782132 :: نفلت :: Www.setadiran.ir-www.nlho.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو طیارش   طیارش تسیل   تسیل قبط   قبط لاناک   لاناک 3232 هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1161 16

نیالنآ نیالنآ زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 16هرامش خروم 1401/10/07  تعاس 8   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاسات 16عبنم  - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087347 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همان  تنامض  تروصب  لایر  نیمضت 4/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 56 یماظتنا ، یورین  هارراهچ  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  یناشن  هب  نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس   :: سردآ سردآ

88782132 :: نفلت :: Www.setadiran.ir -www.nlho.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88782133 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یرادهار هقیلج  نشپاک و   ) یرادهار تایلمع  سابل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000115 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالنآ نیالنآ زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

 ( ( یرادهار یرادهار هقیلج   هقیلج وو   نشپاک   نشپاک  ) ) یرادهار یرادهار تایلمع   تایلمع سابل   سابل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19
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دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6088594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتفا یهاوگ  یاراد   SSF جیروتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000597 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق یراذگراب  زا  لبق  مرتحم  هدننک  نیمات  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  کرادم  لودج  تسیل  هب  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  تمیق  مالعتسا  .دیئامرف و  تقد  یتساوخرد  یالاک  هب 

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6087221 تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  لاناک  هکبش 32 تحت  زاس  هریخذ  هحفص 87)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نیالنآ6087334 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  ود  هحفص 87)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نیالنآ6087347 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  هحفص 87)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6088501 ( یرادهار هقیلج  نشپاک و   ) یرادهار تایلمع  سابل  هحفص 87)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6088594SSF هحفص 87)جیروتسا زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حرش6087563 تسه ، هباشم  دک  ناریا  ، زاف کت  تاو  روتوم 270 یاراد  یناریا  یکیلوردیه  یقرب  دنبار 
دشابیم تسویپ  دیرخ 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

SSFSSF  جیروتسا جیروتسا ناونع : : ناونع 120120
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

حرش6087563 تسه ، هباشم  دک  ناریا  ، زاف کت  تاو  روتوم 270 یاراد  یناریا  یکیلوردیه  یقرب  دنبار 
دشابیم تسویپ  دیرخ 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

مالعتسا6087574 رد  جردنم  ینف  تاصخشم  اب  یپوکسلت  یرتم  هحفص 54)دنبهار 6 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 // تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 // هدش لاسرا  ینف  تاصخشم  اب  هنایار  رورس  دیرخ 

تسا ینامرک  یاهتکرش  اب  تیولوا 
1101093251000020 زاین :  هرامش 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP یتراجت مان   VS 2008 EU لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم ات  لاسرا  هیهت و   / دریگیم ماجنا  هنایار  زکرم  رظن  ریز  ینف  تاصخشم  یاه  هیدات  / دشاب تخاس 2022 خیرات  ابو  ربتعم  یتناراگ  اب  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / دشاب تلاصا  دک  یاراد  دیاب  الاک   / تسا هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت 

7616913555 یتسپ :  دک   ، 2 هقبط 1 هرامش نامتخاس  - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  - یولع غاب  تفه  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33257139-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325759-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا ینامرک   ینامرک یاهتکرش   یاهتکرش اباب   تیولوا   تیولوا هدش //  //  هدش لاسرا   لاسرا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   هنایار   هنایار رورس   رورس دیرخ   دیرخ تسا //  //  تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 12 112 1
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یهاگشناد داهج  دمتعم  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050207000351 زاین :  هرامش 

دمتعم هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
دوش یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ  - 

دشاب هتشادن  تریاغم  روتکاف  شیپ  اب  هناماس  یمالعا  تمیق 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور هیوست 30   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517964311 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  دمتعم  هدکشهوژپ  کالپ 146  یبونج  یدناگ  نابایخ  .کنو  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88771645-021  ، 88884046-012 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رورس   رورس ناونع : : ناونع 122122
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یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قباطم  اقیقد   ) ربتعم یتناراگاب  300GB دراه ددع  12 هارمه هب  - هلاس 2 ربتعم یتناراگاب   DL380G9 لدم HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا  ( تسویپ یاهلیاف 

1101003600000012 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامیا رتسگ  روحم  مه  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس قیرطزاو  یدقن  هجو  تخادرپ.دش  دهاوخن  هدادرثا  بیترتروتکاف  شیپ  نودب  یاهخساپ  هب.تسا  یمازلا  ربتعم  یمسرروتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یمئاق - ینطق )05632232150 سامت نفلت.دوبدهاوخ  الاک  ندوب  لصارب  ینبم  اهمتسیس  هریاد  داتوررقمدعومردالاک  تفایردزا  سپ 

 : یتسپ دک  یبونج ،  ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  سردم 6  شبن  سردم  دیهش  نابایخ  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9713683311

32232150-056  ، 32233190-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238979-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد  ) ) ربتعم ربتعم یتناراگاب   یتناراگاب 300300 GBGB دراه دراه ددع   ددع 1212 هارمه هارمه هبهب   -- هلاس هلاس 22 ربتعم ربتعم یتناراگاب   یتناراگاب   DL380G9DL380G9 لدم لدم HPHP رورس رورس ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلاروتکاف   یمازلاروتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا (( تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف

123123
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  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 10 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6087619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000336 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
طابترا نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   NBLB2 لدم نادرگ  کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

ماس
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب روتکف  شیپ  ای  هرامش  هنومن 09128038194  هتباب  یگنهامه  تهج  ( d4 12tb nlsas 15x3.5 drave(400-bfvt لدم رورس  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد  دوش 

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 124124
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
**** دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب و  کیتامروفنا  یاروش  زوجم  یاراد  امتح  تسیاب  یم  هدننک  تکرش  ***

1201030453000061 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416753955 یتسپ :  دک  قشمد پ21 ،  خ  یبونج   نیطسلف  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88920153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88925072-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ وو   دشاب   دشاب کیتامروفنا   کیتامروفنا یاروش   یاروش زوجم   زوجم یاراد   یاراد امتح   امتح تسیاب   تسیاب یمیم   هدننک   هدننک تکرش   تکرش  ***  *** تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
**** **** دوش دوش تسویپ   تسویپ

125125
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6088081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE رورس  RAM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000287 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
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 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هباشم م  یباختنا  دک  ناریا 

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPEHPE  رورس رورس   RAMRAM ناونع : : ناونع 126126
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6088342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه هدنزادرپ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000263 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  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 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت 03150104429و03136252039 اب  ییوگخساپ.دامن  لاسرا  یرازگراب و  لیمکت  زا  سپ  ار  تسویپ  کرادم.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.نیرز سدنهم  یلیقع و  سدنهم 

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

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

181/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تفایردهرامش  1401/10/10: خیرات زا  کرادم  تفایرد   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/10/12: خیرات ات  کرادم 

bankmellat.ir :: عبنم اتعبنم هصقانم  کرادم  لاسرا  تلهم   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
15:00 1401/10/20: خیرات

6088519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتارنژ هاگتسد  ود  زربلا و  ناتسزوخ ، نانمس ، ناگزمره ، یاهناتسا  بعش  تیریدم  نامتخاس  رورس  روتارنژ  لزید  یاه  هاگتسد  دیرخ  تاحیضوت : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره ناتسا  بعش  تیریدم  نامتخاس  یمومع  فراصم 

روتارنژ هاگتسد  ود  زربلا و  ناتسزوخ ، نانمس ، ناگزمره ، یاهناتسا  بعش  تیریدم  نامتخاس  رورس  روتارنژ  لزید  یاه  هاگتسد  دیرخ  هب "  تبسن  دراد  رظن  رد 
.دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  قاروا  نیا  رد  جردنم  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم  ناگزمره "  ناتسا  بعش  تیریدم  نامتخاس  یمومع  فراصم 

زیراو 14013300020140296 هسانش  هرامش 2024010265 و  هب  ماج  یراج  باسح  هب  لایر  غلبم 4.000.000  هب  زیراو  شیف  همان و  یفرعم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیم یرورض  یکناب  شیف  لصا  تلم ( کناب  یلام  یرادباسح  لک  هرادا  هجو  رد 

لوا هقبط  ، 1 کالپ شونرذآ ، هچوک  شبن  رسمار ، نابایخو  یسودرف  نادیم  نیب  بالقنا ، نابایخ  نارهت ، : کرادم تفایرد  سردآ   :: سردآ سردآ
اهدادرارق تالماعم و  دحاو  نامتخاس –  یسدنهم  لک  هرادا  : هدنراذگ هصقانم  دحاو  مان 

یناخ فلز  یاقآ  : لوئسم مان   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه وو   هدنزادرپ   هدنزادرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

نامتخاس نامتخاس رورس   رورس روتارنژ   روتارنژ لزید   لزید یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب6086976 تیولوا  هدش //  لاسرا  ینف  تاصخشم  اب  هنایار  رورس  دیرخ  تسا //  هباشم  دک  ناریا 
تسا ینامرک  یاهتکرش 

هحفص 90) رورس  ( رورس

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

6087229182 هرامش تساوخرد  هحفص 41)تسویپب  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6087320 قاتا  قیرح  یافطا  متسیس  بصن  ناراکنامیپ  ییاسانش  هحفص 8)ناوخارف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیالنآ6087334 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  ود  هحفص 87)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نیالنآ6087347 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  هحفص 87)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ6087392 لیاف  قبط  هحفص 90)رورس  رورس  ( رورس

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

یتناراگاب6087426 300GB دراه ددع  12 هارمه هب  - هلاس 2 ربتعم یتناراگاب   DL380G9 لدم HP رورس
.تسا یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا  ( تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قباطم  اقیقد   ) ربتعم

هحفص 90) رورس  ( رورس

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

رورس6087619 هحفص 90)دراه  رورس  ( رورس

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

یاروش6087912 زوجم  یاراد  امتح  تسیاب  یم  هدننک  تکرش   *** تسویپ تاصخشم  اب  رورس  دیرخ 
**** دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب و  کیتامروفنا 

هحفص 90) رورس  ( رورس

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

6088081HPE رورس  RAM(90 هحفص رورس  ( رورس

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

تسویپ6088103 لیاف  قبط  زاین  حرش  هحفص 16)رورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دراه6088342 هدنزادرپ و  هحفص 90)دیرخ  رورس  ( رورس

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

نامتخاس6088519 رورس  روتارنژ  لزید  یاه  هاگتسد  هحفص 90)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6086835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  یکینورتکلا و ...  مشچ  روسنس  ییاپریز ، لادپ  لماش  یتینما  یاهالاک  هعومجم  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000095 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیمرآ داورپ  کین  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   project لدم یکینورتکلا  رد  یمشچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم و هب  ًامتح  - تسا تمیق  تبث  یتحار  یارب  طقف  هدوب ، هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - تسا هدننک  نیمأت  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب نارهت  رهش  ناگدننک  تکرش  راکرتفد  تیلاعف و  لحم  تسیمازلا  - دوش تیاعر  جردنم  دراوم  هجوت و  تسویپ  تاحیضوت 

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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ..  .. وو یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ روسنس   روسنس ییاپریز ، ، ییاپریز لادپ   لادپ لماش   لماش یتینما   یتینما یاهالاک   یاهالاک هعومجم   هعومجم کیکی   ناونع : : ناونع 129129

رالیپرتاک رالیپرتاک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 130130
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دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  0132377 یاضاقت اب  قباطمرالیپرتاک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007816 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  HYDRO PUMP SHAFT یتراجت مان   USP403 و SSP203 و USP103 تسالاب روتالوگر  نیشام  تشرد  هدند  پمپوردیه  یدالوف  تفش  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   SEAL GAURD یتراجت مان   kg 20 یزلف لطس   API MODIFIED تیفیک حطس  یهایگ  نغور  کیتتنس و  هیاپرب   DOPE ECF سیرگ الاک :  مان 

فده نارتسگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا 
لطس 100 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   IPMC یتراجت مان  زنب 1921 و 1924  نویماک  روتوم  دربراک  گنیر  نیپ و  نژگ  راخ و  اب   OM355-128/5 mm نوتسیپ الاک :  مان 

ناریا نوتسیپ 
تس 20 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
لزید اپیاس  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   VOLVO هدنزاس عجرم   FH نویماک نغور  راشف  دربراک  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

روتارنژ نف  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   AR10-D14 روتارنژ  lock nut retainer 3/8 چیپ الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  بونج  رهام  ناگیاش  شیدنا  راک  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یتعنص 1654  شک  لگ  پمپ  رنیال  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 

بونج رهام  ناگیاش  شیدنا  راک  هدننک 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  0132377 یاضاقت اب  قباطمرالیپرتاک  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناری تفن ا  نامتخاس  یسدنهم و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6088351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام هارمه 12 ، دشابیم هباشم  دک  ناریا   ، maxa bioface s 670 یئاسانش لدم  کسام  اب  هرهچ  صیخشت  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ

1101001023000083 زاین :  هرامش 
تفن نامتخاس  یسدنهم و  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیمزرس نارگایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   SUPREMA یتراجت مان   Bio Station L2 لدم تراک  تشگنا و  رثا  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هنایار

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادعب یراکزور  باسح 15 هیوست  ، دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  .ددرگیم  فذحامش  تمیق  تروصنیا  ریغرد  ددرگ  یراذگ  تمیق  قوف  یالاک  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم الاک  لیوحت 

1598833411 یتسپ :  دک   ، 263 کالپ یرتنالک  یسوم  نابایخ  شبن  یهلا - تاجن  داتسا  نابیخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81788554-021  ، 81781-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88933029-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراک تراک وو   تشگنا   تشگنا رثا   رثا روسنس   روسنس هبهب   زهجم   زهجم بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 131131
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سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - یناریا یالاک  - تسویپ لیاف  قبط  رادروسنس  دازون  رمراو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000114 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
ناشیدنا بط  یایرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   D.T.A یتراجت مان   SRW لدم دازون  لرتنک  ورس  رمراو  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ارمهب  زور  ات 3  رثکادح  الاک  لیوحت  - یمازلا  IMD روتکاف و شیپ  قاصلا   - مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   maxa bioface s 790 لدم هرهچ  صیخشت  بایغو  روضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005471000020 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نارگایمیک هدننک  هضرع  عجرم  اسکم  یتراجت  مان   BioFace S750 لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هنایار نیمزرس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8913898934 یتسپ :  دک  یتاره ،  یکشزپ  زکرم  یخرف  نابایخ  یادتبا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36226200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225454-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- یناریا یناریا یالاک   یالاک -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رادروسنس   رادروسنس دازون   دازون رمراو   رمراو ناونع : : ناونع 132132

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   maxa bioface maxa bioface s  s  790790 لدم   لدم هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت بایغو   بایغو روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 133133

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6086835 .. یکینورتکلا و مشچ  روسنس  ییاپریز ، لادپ  لماش  یتینما  یاهالاک  هعومجم  هحفص 97)کی  روسنس  ( روسنس

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

یرزیل6087505 امد  هحفص 77)روسنس  )  accessaccess

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

رالیپرتاک6087509 هحفص 97)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

تراک6088351 تشگنا و  رثا  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هحفص 97)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

6088611TURBINE FLOW MITER ASSY(29 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هباشم6088699 دک  ناریا  - یناریا یالاک  - تسویپ لیاف  قبط  رادروسنس  دازون  هحفص 97)رمراو  روسنس  ( روسنس

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

هباشم6088827 دک  ناریا   maxa bioface s 790 لدم هرهچ  صیخشت  بایغو  روضح  هاگتسد 
.دشابیم

هحفص 97) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/01/08عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ریواصت  قبط  هتلاح  یروتکلس 2  یچیئوس  نادرگ  دیلک  ناونع : 

14014010 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/08 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتلاح هتلاح   22 یروتکلس   یروتکلس یچیئوس   یچیئوس نادرگ   نادرگ دیلک   دیلک دیرخ   دیرخ 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 127 ھحفص 102 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4amgrk7u5jza3?user=37505&ntc=6086904
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6086904?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

20/50k14S-TYPE:HED 8 OP REXROTH چیئوسرشرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  یمشاه 88841182- ُ

هام هیوست 2 
1101001469001265 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   WIKA یتراجت مان   SERIES 360 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

20/50k14S-TYPE:HED 8 OP REXROTH چیئوسرشرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  یمشاه 88841182- ُ

هام هیوست 2 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

20/5020/50 k 14S-TYPE:HED 8 OP REXROTk14S-TYPE:HED 8 OP REXROT چیئوسرشرپ   چیئوسرشرپ ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییازریم 09123445311 سانشراک  ددع  دادعت 20   UPVC برد تهج  سکع  قبط  یتناس  لفق 10  یزغم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002997 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
کدی اپیاس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NISSAN MOTOR CO هدنزاس عجرم  ییاقشق  برد  لفق  چیئوس و  یزلف  یزغم  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  یرابتعا 2  تخادرپزاب  اب  دیرخ  تیولوا  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  برد  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

82032065-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /SAN SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000625 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روکف هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SAN SWITCH یتراجت مان  لدم 5100  تروپ  هکبش 40  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311460-1463-1469-1458-1461-1457

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناس یتناس   1010 لفق   لفق یزغم   یزغم ناونع : : ناونع 136136

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ //SAN SWITCHSAN SWITCH ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6088420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  اریا  قرب , یاهدیلک  ندرک  هلوزیا  تهج  لفق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  میظنت و  یلام  و 

1101097224000231 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

باهش نارآ  هدننک  هضرع  عجرم  قرب  ولبات  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

میظنت و یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  اریا  قرب , یاهدیلک  ندرک  هلوزیا  تهج  لفق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب 

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب ولبات   ولبات یچیئوس   یچیئوس لفق   لفق ناونع : : ناونع 138138
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6088597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0010186  هرامش  یکیناکم  رتولف  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985007831 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ایسآ  جاوما  اویش  هدنزاس  عجرم  جاوما  اویش  یتراجت  مان   80x42x133 cm زیاس  MFL-2M لدم اه  هاچ  نزاخم و  یکیناکم  رتولف  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
ایسآ جاوما  اویش  هدننک  هضرع 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

4148775-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتویکیبوی u6-lr ا6086864  UniFi 6 LR لدم یافینوی  تنیوپ  سسکا  سا  هباشم  دک  ناریا 
Access Point Wireless UBNT UniFi 6 Long-Range (U6-LR)ت

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6086880Ws-c2960X-24TS-L Ws-3850-48t-s(41 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتلاح6086904 یروتکلس 2  یچیئوس  نادرگ  دیلک  هحفص 102)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

کینورتکلا6087264 تظافح  هحفص 63)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

608749920/50k14S-TYPE:HED 8 OP REXROT هحفص 102)چیئوسرشرپ چیئوس  ( چیئوس

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

یتناس6087682 لفق 10  هحفص 102)یزغم  چیئوس  ( چیئوس

اهاه هاچ   هاچ وو   نزاخم   نزاخم یکیناکم   یکیناکم رتولف   رتولف حطس   حطس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 139139

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 " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس6087719 اتید و  نلاس  ینوماریپ  طیحم  طیارش  متسیس  یارجا  تهج  تازیهجت  بصن  هیهت و 
هاگتسیا یس و  یپ  زکرم 

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6087908 حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /SAN SWITCH(102 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

یتسویپ6087938 لیاف  قبط   nexus 9396x وکسیس هحفص 41)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6088151 هحفص 41)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یراوید6088356 یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  لباک و - ).....  چیئوس و   , نیبرود  ) هکبش هحفص 63)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قرب6088420 ولبات  یچیئوس  هحفص 102)لفق  چیئوس  ( چیئوس

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

اه6088597 هاچ  نزاخم و  یکیناکم  رتولف  حطس  هحفص 102)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

6088611TURBINE FLOW MITER ASSY(29 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دیرخ6088898 رتلیف - یگتفرگ  چیئوس  رشرپ  دیرخ  تاقلعتم -  هتسب و  رادم  نیبرود  عاونا  فیدر   5
دیسا عاونا 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4076 اضاقت : هرامش  شوپراوید /) ) یراوید یتوص  قیاع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000444 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هیکرت هدنزاس  روشک   SEVGUL TRADE هدنزاس عجرم  یرتم  یلور  هتسب   cm 150 ضرع رتسا  یلپ  دصرد  سنج 100 یا  هچراپ  یراوید  ینزت  ششوپ  الاک :  مان 

دنورا ناتسزوخ  شرتسگ  مانهب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم 
رتم 55 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  افطل " یمارگ  هدنزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

 : 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

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یر قرب  دیلوت  تیریدم  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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Sam Led UA50 TU6550 TH 50 Inch نویزیولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095264000103 زاین :  هرامش 

یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
SAM هدنزاس عجرم  شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SAM یتراجت مان   UA32T4600TH لدم  in 32 زیاس لاتیجید  نویزیولت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن یراذگراب  هدومن و  لیمکت  ار  تسویپ  تمیق  مالعتسا  گرب  تسیاب  یم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  هیلک  دکناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55223187-021  ، 55221460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

40764076 اضاقت : : اضاقت هرامش   هرامش شوپراوید /) /) شوپراوید )) یراوید یراوید یتوص   یتوص قیاع   قیاع ناونع : : ناونع 140140

Sam Led UA50 TU6550 TH 50  InchSam Led UA50 TU6550 TH 50  Inch نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 141141
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6088736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 0001102- مهد هاگشیالاپ  ** SDT: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ 

1101097684000369 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یرفعج یلع  هدننک  هضرع  عجرم   HEAD PHONE یتراجت مان   CFL1 لدم یتوص  متسیس  نوفده  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   PHOENIX CONTACT هدنزاس عجرم   PHOENIX CONTACT یتراجت مان  لدم 2865405  یتعنص  روتالوزیا  الاک :  مان 

دام رصن  یتعنص  هعسوت  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   SDT هدنزاس عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   SDT یتراجت مان   SDT270 لدم تیعضو  شیاپ  کینوسارتلوا  بای  بیع  هاگتسد  الاک :  مان 

هتفرشیپ برخمریغ  یاهنومزآ  تازیهجت 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466291 ** 09170161929 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466291-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: 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

60883184076 اضاقت : هرامش  شوپراوید /) ) یراوید یتوص  هحفص 107)قیاع  توص  ( توص

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

6088466Sam Led UA50 TU6550 TH 50 Inch هحفص 107)نویزیولت توص  ( توص

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

شیاپ6088736 کینوسارتلوا  بای  بیع  هاگتسد  یتعنص - روتالوزیا  یتوص -  متسیس  نوفده 
تیعضو

هحفص 107) توص  ( توص

تیعضو تیعضو شیاپ   شیاپ کینوسارتلوا   کینوسارتلوا بای   بای بیع   بیع هاگتسد   هاگتسد یتعنص - - یتعنص روتالوزیا   روتالوزیا یتوص -  -  یتوص متسیس   متسیس نوفده   نوفده ناونع : : ناونع 142142
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

عجرم6088797 کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   UA43T5100TH لدم چنیا  زیاس 43   LED نویزیولت
کینورتکلا ماس  هدنزاس 

هحفص 14) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6086787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

m3 Omron نرما ییوزاب  یلاتیجید  جنسراشف  هاگتسد  4 مالقا // مامت  اب  کی  حطس  یسناژروا  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  فیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092130000169 زاین :  هرامش 

ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
امزآ مانپ  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  مانپ  هدنزاس  عجرم  لدم 9685  راد  روتینام  یلاتیجید  جنسراشف  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FIRSTSTAR یتراجت مان   6/5x14/5x25 cm زیاس هقبط  کی  لدم  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  هبعج  الاک :  مان 
زربلا تراجت  باهش  یناگرزاب 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلاتیجید جنسراشف  هاگتسد  4 یتسویپ //  مالقا  فیدر  لماش 16   ) مالقا مامت  اب  کی  حطس  یسناژروا  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  فیک  تس  3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایدسا 09122139990 سدنهم  یاقآ  دات  دروم  تسا  هدنشورف  هدهع  رب  دابآ  مرخ  تفن  رابنا  ات  لمح  هنیزه  //  m3 Omron نرما ییوزاب 

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33310205-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی حطس   حطس یسناژروا   یسناژروا یتنزرب   یتنزرب هیلوا   هیلوا یاه   یاه کمک   کمک فیک   فیک ناونع : : ناونع 143143

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

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

زا 127 ھحفص 110 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7pf38vtd7eyjs?user=37505&ntc=6086787
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6086787?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دابآ مرخ  یباوختخت  یعامتجا 256  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6086989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  رامیب 3  یتایح  مئالع  دیاسدب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050019000167 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  یباوختخت   256 یعامتجا   نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدنزاس  عجرم   VISTA لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام دودح 2  تخادرپ  یناریا  کرام  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  دشاب  هدننک  عیزوت  ای  هدننک  دیلوت  ناونعب  IMED تیاس رد  دیاب  هدنشورف  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحتو 

6819789691 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  دنز  ناخ  میرک  راولب  یاهتنا  یقرش  تشدلگ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33407837-066  ، 33413200-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33404939-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد رامیب  33   رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع دیاسدب   دیاسدب روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 144144
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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موف بآ و  باترپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000439 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یجنرب  لزان  عون  چنیا /  هب 5  لیدبت 4  هارمه  هب  موف /  بآ و  باترپ  روتینام  - 

.ددرگ جرد  دحاو  دادعت  ساسا  رب  تمیق 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

ددع  14 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ یتناراگ و  تدم  لیوحت و  نامز  .تسیمازلا  تیش  اتید  هشقن و  هارمه  هب  ینف  داهنشیپ  هئارا  هدنشورف /  هدهع  هب  تست و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  شورف  زا  سپ 

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موف موف وو   بآبآ   باترپ   باترپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 145145

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

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

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

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

6088130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباترپ هیاپ  اب  هارمه  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000259000098 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ و روتکاف و  شیپ  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه   - 09145240454 اشگلد -  یوک  ییاطع  نابایخ  هیمورا -  تشادهب  زکرم  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ لاسرا  یزادنا  هار  بصن و  نامز  رد  هاگتسد  یرتاب  شورف و  زا  سپ  تامدخ  ددرگ -  همیمض  دم  یآ 

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

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

32220893-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  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 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  روتینام .  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004199000075 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش 07731778100  هب  یرفعج  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج  دشابیم .  یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح 

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباترپ لباترپ هیاپ   هیاپ اباب   هارمه   هارمه رامیب   رامیب یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 146146

 . . دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   زاین   زاین دروم   دروم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم روتینام .  .  روتینام ناونع : : ناونع 147147
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نارهت کناب  تسپ  ود  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6088177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک  رتویپماک  متسیس  ددع   25 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سوم دربیک و  روتینام  سیک 

1201001632000069 زاین :  هرامش 
نارهت کناب  تسپ  ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

دوشیم فذح  روط  نیا  ریخ  رد  دوش  جرد  تاصخشم  مامت  روتکاف  شیپ  رد  دشابیم و  هناماس  تسویپ  رد  تاصخشم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  25 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ ات  لمح  زا  تسین  لوبق  لباق  هنیزه  چیه  تسا  رکذ  هب  مزال  دوشیم و  هیوست  یراک  زور  نامزاس 15  سانشراک  دات  را  دعب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713597 یتسپ :  دک  یدورو 14 ،  هشیدنا  کراپ  یوربور  یتعیرش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81562633-021  ، 88472185-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88472079-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوم سوم وو   دربیک   دربیک روتینام   روتینام سیک   سیک لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس ددع   ددع   2525 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 148148
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

02433011392  . لخاد دیلوت  ایجرت  تسویپ .  ینف  تاصخشم  قبط  گنیروتینام  لاتف  زاین  دروم  هاگتسد  هدوب  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . سانشراک

1101005443000217 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

عجرم داگراساپ  تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL ECONET یتراجت مان   SMART3 TOCO لدم یکشزپ  بورپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
MEDICAL ECONET هدنزاس

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت   . روتکاف شیپو  هاگتسد  دمیآو  تادنتسم  هیلک   . نآ یراذگرابو  ناتسرامیب  ینف  تاصخشم  اضماو  رهمو  لیمکت   . دمیآ زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . یتساوخرد تادنتسم  صقان  تاداهنشپ  هب  رثا  بیترت  مدع   . یناریا احیرت   . ناتسرامیب لحم 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33011329-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف ناونع : : ناونع 149149
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یر قرب  دیلوت  تیریدم  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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تمیق  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  روتینام  لوژام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095264000102 زاین :  هرامش 

یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن یراذگراب  هدومن و  لیمکت  ار  تسویپ  تمیق  مالعستا  گرب  تسیاب  یم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  هیلک  دکناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55223187-021  ، 55221460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6088682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  یلامک  ناتسرامیب  جایتحا  دروم  رتویپماک  لماک  متسیسددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000362000161 زاین :  هرامش 

جرک تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  اب  قباطم  یلامک  ناتسرامیب  جایتحا  دروم  رتویپماک  لماک  متسیسددع   2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134877179 یتسپ :  دک  یلامک ،  ناتسرامیب  ادهش  نادیم  یتشهب  دیهش  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222021-026  ، 32231217-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231217-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب اباب   قباطم   قباطم روتینام   روتینام وو   لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 150150

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم یلامک   یلامک ناتسرامیب   ناتسرامیب جایتحا   جایتحا دروم   دروم رتویپماک   رتویپماک لماک   لماک متسیسددع   متسیسددع   22 ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - یناریا یالاک  - تسویپ لیاف  قبط  یتایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000113 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدنزاس  عجرم   VISTA لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IRC دک ارمهب  زور  ات 3  رثکادح  الاک  لیوحت  - یمازلا  IMD روتکاف و شیپ  قاصلا   - مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنه ناتسگنهرف   :: 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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- یناریا یناریا یالاک   یالاک -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 152152

هدش هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رتویپماک   رتویپماک هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدش تسویپ  تاصخشم  اب  رتویپماک  هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005001000035 زاین :  هرامش 

رنه ناتسگنهرف  هدننک :  رازگرب 
رهم راگن  نیتسار  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   INTEL یتراجت مان   CORE I3-2100 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

تراجت رذابید  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   P8H61 لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   GB 4 تیفرظ  AD3S1333C4G9- R لدم هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

لاگس هنایار  نیون  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   B21-581286 لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GO-W20SD لدم  24x تعرس یکشم  گنر  اتاس  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

روبص یلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN هدنزاس عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   ORAMAN لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
روبص یلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN هدنزاس عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   GP430A-ES لدم  W 430 ناوت هنایار  لماک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

تراجت نایک  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک  یج  لا  هدنزاس  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   20mp48hb لدم  in 20 سا یپ  یا  روتینام  الاک :  مان 
کاریژآ

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1767654843 یتسپ :  دک  کالپ 1552 ،  میلگ - شرف  بنج  یناقلاط - عطاقت  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66954200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66957813-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کی6086787 حطس  یسناژروا  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  هحفص 110)فیک  روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6086798P/F: VIBRATION MONITORING SYSTEM BENTLY(29 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6086989 ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  رامیب 3  یتایح  مئالع  دیاسدب  هحفص 110)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6087158( ...و رنکسا  / رگپاچ / روتینام / تنیالک ) لماش یا  هنایار  یالاک  ملق  هحفص 41)10  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

موف6087225 بآ و  باترپ  هحفص 110)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

لباترپ6088130 هیاپ  اب  هارمه  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هحفص 110)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

6088132 . دشابیم تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  هحفص 110)روتینام .  روتینام  ( روتینام

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

سوم6088177 دربیک و  روتینام  سیک  لماک  رتویپماک  متسیس  ددع   25 هحفص 110)دیرخ روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6088288 هحفص 110)لاتف  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6088293 تمیق  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  روتینام  هحفص 110)لوژام و  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6088682 لیاف  اب  قباطم  یلامک  ناتسرامیب  جایتحا  دروم  رتویپماک  لماک  متسیسددع  هحفص 110)2  روتینام  ( روتینام

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

هباشم6088719 دک  ناریا  - یناریا یالاک  - تسویپ لیاف  قبط  یتایح  مئالع  هحفص 110)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هدش6088847 تسویپ  تاصخشم  اب  رتویپماک  هاگتسدکی  هحفص 110)دیرخ  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

هتسبرادم6087944 یاهنیبرود  بصن  هحفص 63)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6087969USB لباک اکیجیام و  لاتیجید  هدنریگ  هکبش و  تحت  هتسبرادم  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه6088534 هتسبرادم -  نیبرود  روتپادآ   - هتسبرادم نیبرود  یطابترا  لباک  لانرتنیا -  کسید  دراه 
طبض هاگتسد  هتسبرادم -  نیبرود  زنل  لانرتنیا -  کسید 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6087394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

All In One تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004698000047 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  ناصخشم  مرف  قباطم  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا / یمازلا  الاک  تاصخشم  دنرب و  دیق  اب  روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیب رد  لیوحت  / ههام ود  تخادرپ 

8173745384 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  یادتبا خ  الاب  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36272001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36265020-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

All In OneAll In One ناونع : : ناونع 154154

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

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

زا 127 ھحفص 120 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jj69n5yf97dy4?user=37505&ntc=6087394
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6087394?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6088458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003647000263 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - یتساوخرد یالاک  قباطم  سانجا  هیلک  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ  یاراد  اهنادنز -  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  زا  زوجم  یراد 

6516748785 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  ناتسرنه  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8253071-0813  ، 38273720-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38273720-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت کناب  تسپ  ود  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6088687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

i-Sensys MF237w لدم نناک  یرزیل  هراکدنچ  رتنیرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001632000070 زاین :  هرامش 

نارهت کناب  تسپ  ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ماگنه رد  اه  هنیزه  ریاس  بصن و  لقن  لمح و  زا  معا  اه  هنیزه  هیلک  انمض  ضیوعت   . یتناراگ لاس  ود  یاراد  لقادح   . دنبکا طبریذ  عجارم  دات  دروم  الاک  تیفیک  - 

شاب زور  نامه  لیوحت  اب  هارمه  بصن  دشاب  یم  هدنشورف  دهع  هب  لحم  رد  ضیوعت  ای  بصن و  دیرخ 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا هگرب  روتکاف  رد  تایلام  باستحا  تروص  رد  رو  گولاتاک   . یداصتقا دک  زا  معا  دیرخ  زاین  دروم  تادنتسم  ریاس  هناماس و  رد  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف رد  شورف  زا  سپ  تامدخ  ینایتشپ و  وحن ه  یتناراگ .  جرد  نینچمه  لاسرا و  .داروم  ریاس  هدوزفا و 

1631713597 یتسپ :  دک  یدورو 14 ،  هشیدنا  کراپ  یوربور  یتعیرش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81562633-021  ، 88472185-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88472079-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: 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

کینورتکلا6087264 تظافح  هحفص 63)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6087394All In One(120 هحفص رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6087418padvish antivirus – corporate ربراک -  شیوداپ 300  سوریو  هحفص 16)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6087447 تاصخشم  قبط   VOIP هب طوبرم  رازفا  مرن  یناسر  زور  هحفص 16)هب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد6087710 لاتروپ  یزادنا  هار  هحفص 16)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دودحمان6087775 هخسن  یا 1000  هفرح  هخسن  راپاچ - کینورتکلا  تسپ  رازفا  مرن  هحفص 16)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6088103 لیاف  قبط  زاین  حرش  هحفص 16)رورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

i-Sensys  MF237wi-Sensys  MF237w لدم   لدم نناک   نناک یرزیل   یرزیل هراکدنچ   هراکدنچ رتنیرپ   رتنیرپ ناونع : : ناونع 156156

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

یا6088112 هفرح  هخسن  کی  راپاچ - کینورتکلا  تسپ  رازفا  مرن  دشاب  یم  الاک  قباطم  دکناریا 
 + هیاپ حطس  رد  ینابیتشپ  تامدخ  دودحمان +  هربراک ) 1000)

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اسیون6088198 یرازفا  مرن  هحفص 16)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسارح6088253 نما  هکبش  هحفص 16)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6088418 مرن  بصن  اب  هارمه  Inginia لدم سپیلیف  دنرب  MRI هاگتسد ADMIN سیک ریمعت 
تیریدم

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دازون6088421 یایحا  رازفا  مرن  هحفص 16)مرف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک6088458 هحفص 120)تازیهجت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6088687i-Sensys MF237w لدم نناک  یرزیل  هراکدنچ  هحفص 120)رتنیرپ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

قودنص6088830 رازفا  مرن  متسیس  ینف  ینابیتشپو  هحفص 16)یرادهگن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس6088857 لرتنک  سسکا  راتسا  ویاب  رازفا  مرن  سنسیال  هحفص 16)ءاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تراظن6087063 یتظافح و  یاه  متسیس  مزاول  تازیهجت و  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، نیمأت ،
عمتجم رد  یریوصت 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6088665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
EPSON EB-E01 نوسپا روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  کی  دیرخ 

1101091173000054 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

رالیگ تعنص  ارای  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نوسپا  یتراجت  مان   VS 250 لدم  HDMI لباک قرب و  لباک  اب  اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم لیوحت  زا  سپ  هام  یرابتعا و 4 هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تقد  تسویپ  تاصخشم  هب 

ددرگ یراددوخ  هباشم  یاهدنرب  الاک و  یراذگ  تمیق  زا 

9138813944 یتسپ :  دک  یشیرق ،  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6088665EPSON EB-E01 نوسپا روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  کی  دیرخ  دشابیم  هباشم  هحفص 124)دکناریا  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

EPSON EB-E01EPSON EB-E01 نوسپا   نوسپا روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 157157
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یکشزپ  هدکشناد   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6087237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pt-vx610 لدم کینوساناپروتکژرپوئدیو  هاگتسد  کیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091310000095 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   PT-LB80NTA لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشمدک  ناریا  - ههام هجو 6 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  تمیق  هدش  تساوخرد  لدم  طقف 
دشاب شورفزا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یارادالاک 

هدننک نیماتاب  الاک  لاسرا  هنیزه  دهشم  یکشزپ  هدکشناد  لیوحت  لحم 

9177948564 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  هاگشناد -  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38002126-051  ، 38002108-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38829272-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pt-vx610pt-vx610 لدم   لدم کینوساناپروتکژرپوئدیو   کینوساناپروتکژرپوئدیو هاگتسد   هاگتسد کیدیرخ   کیدیرخ ناونع : : ناونع 158158
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ناتسرل ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6087730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  بسن  تاقلعمو  هدرپ  هارمه  روتکژورپ  دیرخ 

1101001337000020 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا ردب  تکرش  زا  ابیشوت   p9 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسو یپ  تسیل  قبط  بسن  تاقلعمو  هدرپ  هارمه  روتکژورپ  دیرخ 

6816955635 یتسپ :  دک  شناد ،  یبونج  یرتم  ورسخ 16   رصان  خ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33237778-066  ، 33241684-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33246662-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6088696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030374000032 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   PT-LB80NTA لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66419535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

p9p9  لدم لدم روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 159159

تسیل تسیل قبط   قبط ناونع : : ناونع 160160
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6087237pt-vx610 لدم کینوساناپروتکژرپوئدیو  هاگتسد  هحفص 124)کیدیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

6087730p9 لدم روتکژورپ  هحفص 124)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

6088665EPSON EB-E01 نوسپا روتکژرپ  وئدیو  هاگتسد  کی  دیرخ  دشابیم  هباشم  هحفص 124)دکناریا  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

تسیل6088696 هحفص 124)قبط  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " 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

6088204LED رامش سوکعم  هناخ  هس  ییامنهار  هحفص 54)غارچ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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