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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 29

140 1140 1 یدید     1919 هبنشود   هبنشود 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 

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
((2222))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4242))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 34

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( 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 0  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( 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 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 29

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( 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 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001250000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126777 :: هرازه هرازه :: 1401/11/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا ، هار  بصن ، نینچمه   Data Domain یریگ نابیتشپ  متسیس  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتفا زوجم  هدنراد  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  ای  یا  هنایار  یفنص  ماظن  زا  زوجم  یاراد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/02/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک یا  هقطنم  بآ  تکرش  نارادساپ  نابایخ  نامرک   ، 7614634641 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هشیدنا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تاعاس  نایاپ  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم یراداعبنم تاعاس  نایاپات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126792 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشیدنا رهش  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  و  یشزرو و ...  یتامدخ ، یرادا ، فانصا  ( ، ...و ینامتراپآ  ینوکسم ، ریاب ، یضارا   ) کالما یزیمم  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هشقن زور  هب  ییاوه  سکع  زا  ییاوه  هشقن  هیهت  ییایفارغج  هداد  هاگیاپ  داجیا  یزاسون و ...  یهورگ  ضوبق  رودص  تهج  یرهش  تاسیسات  رباعم و  ( GIS)

هدوزفا شزرا  رب  تایلام  باستحا ٪9  اب  لایر  رابتعا 27/000/000/000  اب  رهش  حطس  کالما  تاعالطا  یروآ  عمج  ینیمز و  یرادرب 

یکناب دیسر  لایر  نویلیم  هاجنپ  دصیس و  درایلیم و  کی  لایر  هصقانم 1.350.000.000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  یکناب -  همانتنامض 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یتناراگ   یتناراگ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن نینچمه   نینچمه   Data DomainData Domain یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

هدنورپ هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ وو   ...و   ...و یشزرو   یشزرو یتامدخ ، ، یتامدخ یرادا ، ، یرادا فانصا   فانصا ( ، ( ، ...و ...و ینامتراپآ   ینامتراپآ ینوکسم ، ، ینوکسم ریاب ، ، ریاب یضارا   یضارا  ) ) کالما کالما یزیمم   یزیمم هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
اهاه

22
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یزکرم ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005380000055 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکزورهرامش تدم 9  هب  مود  تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126812 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( ماف  ) یلام یرادا  ینف  یناسنا  یورین  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 114/684/910/992  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 4/440/547/330  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یخگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000 شورف  غلبم 

هناخریبد دحاو  یزکرم  ناتسا  قرب  ویرین  عیزوت  تکرش  ردص  یسوم  ماما  نابایخ  ییاراد   ، نادیم کارا  ییاشگزاب  لیوحت و  لحم   :: سردآ سردآ

33245248-086-02141934 :: 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

مالیا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یبایزرا اب  لوا  تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یفیک

1401/10/19 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/10/19  زا   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکفا  :: عبنم :: 1401/11/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126992 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش هیاپ  هشقن  یناسر  زور  هب  تایلمع  زا  لوا  شخب  ماجنا  یزاسرهش و  هچراپکی  تیریدم  رازفا  مرن  یاهشخب  لیمکت  دیلوت و  موس  زاف  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 15/000/000/000  دروآرب  غلبم  اب  ار  مالیا  یرادرهش  ییایفارغج  تاعالطا  متسیس  رب  ینتبم  تاثدحتسم  دانسا و  کالما  یزیمم  سایقم 1:500 و  رد 

ای یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 750.000.000  غلبم  بسانتم -  تیفرظ  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  یاراد  ییاهتکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  راکنامیپ  هدهع  رب  یهگآ  پاچ  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو 

:: سردآ سردآ

:: 09189412669 و 09183465121 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

جنس6126809 تعرس  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 10)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یلام یلام یرادا   یرادا ینف   ینف یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

یناسر یناسر زور   زور هبهب   تایلمع   تایلمع زازا   لوا   لوا شخب   شخب ماجنا   ماجنا وو   یزاسرهش   یزاسرهش هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن یاهشخب   یاهشخب لیمکت   لیمکت وو   دیلوت   دیلوت موس   موس زاف   زاف یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یرهش یرهش هیاپ   هیاپ هشقن   هشقن
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/10/25هرامش  1401/10/20  - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رارسا  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 13/30  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/11/9

6126791 :: هرازه هرازه خروم 1401/11/09دکدک   هبنشکی   - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف  لیلقت  یریگ و  هزادنا  یاه  هاگتسیا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  راک 6  ماجنا  تدم  - 

لایر  غلبم 5.270.000.00  هب  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناجنز  زاگ  تکرش  مانب  یزکرم  کناب  یهگا )  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  زیراو  دقن (  هجو  زیراو 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  تبون )  ود  ره  یهگا (  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

02433146225 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6127062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PARTS FOR "SIEMENS" VARIABLE SPEED DRIVE یقرب تاعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 405  84247000-021 :: نفلت :: www.akpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

راشف راشف لیلقت   لیلقت وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

PARTS FOR "S IEMENS" VARIABLE SPEED DRIVEPARTS FOR "S IEMENS" VARIABLE SPEED DRIVE  یقرب یقرب تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66
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یکناویا دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093894000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راربا  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 16:30  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126779 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 11   - 1401/11/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  تاجن و  یناشن  شتآ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  39/000/000/000 دروارب :

لایر  850/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نانمس یکناویا  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  صاخ ) یماهس   ) نانمس یکناویا  دیدج  رهش  دهشم  نارهت  هداج  رتمولیک 55   :: سردآ سردآ

02334521770-71 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02334521772 :: 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

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

24-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رصع   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جدننس رسیان  کرهش  زکرم 4  تاسیسات  یرادا و  نامتخاس  یشزرو ،  الاک ،  رابنا  یاه  هلوس  قیرح  ءافطا  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 20/000/000/000  غلبم 

تفایرد .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  تازیهجت -  تاسیسات و  اب  ورین  ای  قرب  هتشر  لقادح 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ 

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  داهج -  نادیم  جدننس -  رد  عقاو  ناتسدرک  ناتسا  زاگ  تکرش  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

31943149-087 :: نفلت :: .Www.setadiran.ir www.shana.ir http://ietsنفلت تیاسبو تیاسبو
www.nigc-kd.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا وو   تاجن   تاجن یناشن   یناشن شتآ   شتآ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس یشزرو ،  ،  یشزرو الاک ،  ،  الاک رابنا   رابنا یاه   یاه هلوس   هلوس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AT 06-10-1401-120 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم خروم 1401/10/28-عبنم حبص  تعاس 10  دیدزاب   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 12  ات  تمیق  داهنشیپ  دانسا و  یرازگراب 

6126994 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/11/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ نکاما  زا  یشخب  قیرح  یافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلام روما  هرادا  ناهفصا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا   :: سردآ سردآ

سامت 02127313131 زکرم  :: 031-33998400 و 35275036-031  نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیون داصتقا  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1017-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش حبص  تعاس 8  زا  دانسا  تفایرد  لحم   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  خروم 1401/10/19  هبنشود 

1401/10/26

داصتقا یایند   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/10/27

6127085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیون داصتقا  کناب  یداتس  یاهنامتخاس  بعش و  راکدوخ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  زا  یرادهگن  هصقانم  عوضوم  رصتخم  حرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیون داصتقا  کناب  هناخریبد  کالپ 24  رایدنفسا ، راولب  یناجنسفر ، یمشاه  هارگرزب  یوربور  رصعیلو ، نابایخ  نارهت ، : یناشن  :: سردآ سردآ

24594233  - 24594217: نفلت  :: نفلت :: www.ENBan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

24594287: سکف  :: 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

دوخ دوخ نکاما   نکاما زازا   یشخب   یشخب قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 99

کناب کناب یداتس   یداتس یاهنامتخاس   یاهنامتخاس وو   بعش   بعش راکدوخ   راکدوخ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس زازا   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1010

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 هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخشآ  MDF نادرگرب یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و یتارباخم -  تازیهجت  بصن  یدنبلصفم -  یزاسلاناک -  لباک -  هکبش  یرافح  یلاناک -  یشکلباک  لباک -  هکبش  یرافح  : - MDF نادرگرب یراذگاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلامش ناسارخ  تارباخم  تاکرادت  هرادا  تشهبیدرا ، هچوک  یبونج ، یتعیرش  نابایخ  یتعیرش ، هار  راهچ  درونجب ، داهنشیپ : لیوحت   :: سردآ سردآ

5832210099 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتناراگ و6126777 یزادنا ، هار  بصن ، نینچمه   Data Domain یریگ نابیتشپ  متسیس  دیرخ 
ینابیتشپ

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جنس6126809 تعرس  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 10)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بصن بصن یدنبلصفم -  -  یدنبلصفم یزاسلاناک -  -  یزاسلاناک لباک -  -  لباک هکبش   هکبش یرافح   یرافح یلاناک -  -  یلاناک یشکلباک   یشکلباک لباک -  -  لباک هکبش   هکبش یرافح   یرافح : - : - MDFMDF  نادرگرب نادرگرب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ....  .... وو یتارباخم -  -  یتارباخم تازیهجت   تازیهجت
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دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینارمع ربتعم  تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

بونج ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GS20MN5 سنج یترارح و  تایلمع  اب  یسرجوین  لصفم  لماک  تس  دادعت 5000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09365022354 :: 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

کچرق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

400/1/43945 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/10/12   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم :: 1401/10/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126809 :: هرازه هرازه تعاس 12:30دکدک   سار   - 1401/10/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  رهش  زا  هطقن  هس  رد  جنس  تعرس  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلماعم :  تاصخشم  عون و 

نیل  ششوپ 2  ریوصت و  شزادرپ  یژولونکت  اب  فیرش  یتعنص  هاگشناد  جنس  تعرس  نیبرود 
نیل  ششوپ 3  ریوصت و  شزادرپ  یژولونکت  اب  فیرش  یتعنص  هاگشناد  جنس  تعرس  نیبرود 

تسویپ  هشقن  قباطم  نویسادنف  هارمه  هب  ییانشور  لکد  اب  رد 6  رتم  رادوزاب 6  جنس  تعرس  لکد 
ویدار 5   QRT یرادرهش اب  طابترا  تهج 
هجرد زنل 90  اب  تاو  ییانشور 140  روتکژورپ 

زاف رلرتنک  رپمآ ،   Meanwell تروپ ، اب   POE 15 اویش یموجن  تعاس  هدنمد -  هدنکم  هیوهت  نف -  چوس -  لماش  تازیهجت  سکاب   Mbps100/ 1000HRUI
یلخاد یرتاب  هارمه  لدم  تسام  سا  یپ  وی   W60078 هب رپمآ  تلو  تیفرظ 600  اب  هیذغت  عبنم  تاتسومرت -  یدورو - 

فیرش یتعنص  هاگشناد  تکناک  هورگ  عیمجت  رازفا  مرن 
لکد  رادقم 4  سیلپ -  تست  هنیزه 

لکد رادقم 4  یزادنا -  هار  بصن و 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GS20MN5GS20MN5 سنج   سنج وو   یترارح   یترارح تایلمع   تایلمع اباب   یسرجوین   یسرجوین لصفم   لصفم لماک   لماک تستس     50005000 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 1212

جنس جنس تعرس   تعرس یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1313

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

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامرآ  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126927 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/11/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( یراج لاس  نایاپ  ات  دادرارق  داقعنا  زا   ) تدم هب  لایر  رب 20.000.000.000  غلاب  رابتعا  اب  ناملا  ولبات و 2  تخاس 3  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 1/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  رشن  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/623 م م یهگآ یهگآ هرامش   یاربهرامش مود  تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 5  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یفیک یبایزرا  مالعتسا  دانسا  تفایرد 

ناوج  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( PC  ) تروص هب  نوراک  برغ  هناخ  هبملت  هب  یدورو  عطاقت  یبونج و  یلامش و  ناگدازآ  ریفج ، یهار  هس  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هصقانم 46.989.000.000  یلام  دروآرب  - 

لاسکی دادرارق  یارجا  تدم  - 

لایر  نازیم 2.349.450.000  هب  یکناب  همانتنامض  ای  و  دقن )  هجو  زیراو  هدرپس (  عون  زا  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ 

روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  ای  دناب  هار و  هتشر  رد  رتالاب  ای  هبتر 5 و  همانیهاوگ 
تسا هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

06132121612  - 06132121611 :: نفلت :: www.setadiran.ir AOGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناملا ناملا   22 وو   ولبات   ولبات تخاس  33   تخاس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1414

یهار یهار هسهس   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 1515

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

نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/10/20هرامش زا   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم تعاس 11عبنم  - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6127059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  طیارش  نیدجاو  هب  لاسکی  تدم  هب  ار  یئزج  کت  درس  گنر  اب  نیوزق  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 113 یلا 83   33356481-028 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم :: 1401/11/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6127111 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/11/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

: یراذگاو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابآ  مرخ  یبونج  یدنبرمک  یسرجوین  بصن  هیهت و  : 1401/77-

دنزاش  انزا  - روحم  یسرجوین  بصن  هیهت و  : 1401/78 - 

هار و هبتر 4  رتالاب  هبتر  تیحالص  یاراد  تسیابیم  راکنامیپ  دشاب ، یربارت  هار و  هبتر 5  زاجم  تیفرظ  زا  رتارف  راکنامیپ  یداهنشیپ  تمیق  هچنانچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یربارت 

دنیامن تکرش  هصقانم  نیا  رددنناوتیم  راجاس  هاگیاپ  رد  تکرش  مسا  ندوب  ربتعم  زینو  یلایرو ) یدادعت  دازآ  تیفرظ  نتشاد  طرش  هب  تیحالص  یاراد  ناراکنامیپ 
دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  هدرپس 

تسیمازلا دانسا  هیلک  ءاضما  رهم و 

ولیس بنج  ناتسراهب -  راولب  دابآ  مرخ   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

یدنبرمک یدنبرمک یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 54 ھحفص 13 
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ناتسرل ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

راگزور  :: عبنم :: 1401/10/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126963 :: هرازه هرازه داهنشیپ 1401/12/29دکدک   رابتعا  نامز   - 1401/10/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هزیناکم رابنا  درجورب و  ناتسرهش  دیدج  ولیس  ششوپ  تحت  یاهنامتخاس  هتسبرادم  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   ، راکنامیپ باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تشدهوک ناتسرهش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناقلاط هلا  تیآ  نابایخ  هر ،)  ) ینیمخ ماما  هارراهچ  دابآ  مرخ   :: سردآ سردآ

2-06633316381 :: 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

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 12  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6127068 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 14   - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ  ، ، راکنامیپ راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 1818

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 54 ھحفص 14 
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ناگزمره ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/10/19هرامش زا   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6127071 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عقاو  GTC یتابن نغور  نزاخم  مدنگ و 3  زابور  رابنا  رابناهج 2 - هار  هس  رابنا  رد 1  هتسبرادم  یاهنیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یمن  ناگزمره  ناتسا  رد 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرادا دحاو  یمالسا  دازا  هاگشناد  یوربور  هاگشناد  راولب  سابعردنب   :: سردآ سردآ

33668009 :: 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

جنس6126809 تعرس  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 10)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسبرادم هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 54 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4jbvqp48umxzv?user=37505&ntc=6127071
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6127071?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزمه تسشن  تیلباق 20  اب  یموب   PAM سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000221 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Bitdefender GravityZone Advanced Business Security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

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

ددرگ یم  یقلت  هدننک  نیمات  فارصنا  یراذگراب  مدع  هدوب و  یمازلا  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا هقطنم  بعش  تیریدم  هپس -  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ یاهرلوک  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  تسیل 

1101004658000057 زاین :  هرامش 
زربلا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 43 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دندومن تسویپ  لیمکت و  ار  روکذم  تسیل  هک  دندرگ  یم  یسررب  یتاداهنشیپ  ًافرص  - ددرگ لاسرا  لیمکت و  تسویپ  تسیل  افطل   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3158843184 یتسپ :  دک  یلامش ،  هدکشناد  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32743999-026  ، 32407469-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32219547-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامزمه نامزمه تسشن   تسشن   2020 تیلباق   تیلباق اباب   یموب   یموب   PAMPAM  سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 2 12 1

یزاگ یزاگ یاهرلوک   یاهرلوک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 54 ھحفص 16 
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ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  افطل  یسرتسد  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Qlik View رازبا اب  هدافتسا  اب  یرامآ  دروبشاد  یحارط 5  تامدخ  یراذگاو 

1101001120000076 زاین :  هرامش 
ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  هناخراک  اب  الط  تکرش  نارهت  رتفد  نایم  طابترا  رظن  دروم  تمدخ  دشاب و  یم  هباشم  یتامدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092410001286 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Qlik  ViewQlik  View رازبا   رازبا اباب   هدافتسا   هدافتسا اباب   یرامآ   یرامآ دروبشاد   دروبشاد   55 یحارط   یحارط تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2323

میس میس یبیب     vpnvpn یزاجم   یزاجم یصاصتخا   یصاصتخا هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ارجا   ارجا یطابترا ، ، یطابترا تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب نیتال 2023-2022 هلاقم  ناونع  رثکادح 3500  تیفرظاب  یللملا  نیب  تالاقم  تساوخرد  سیورس  یمیمرتدیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  IP یاه هنماد  هیلک   IP based یسرتسد

1101001597000306 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هرادا رشان  هجراخ  روما  ترازو  یللملا  نیب  یسایس و  تاعلاطم  زکرم  فلوم  دلج 1  یجراخ  طباور  خیرات  سنارفنک  نیتسخن  تالاقم  هعومجم  ناونع  باتک  الاک :  مان 
یدمحا نیسح  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  هجراخ  روما  ترازو  تاراشتنا  پاچ و 

دلج 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  ههام  هجو 3  تخادرپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها )  ) ات هیلخت  لمح و  هنیزه 
.ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

( مهم ) تسا رظن  دروم  نیماد   5

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک نیتسخن   نیتسخن تالاقم   تالاقم هعومجم   هعومجم ناونع   ناونع باتک   باتک یللملا -  -  یللملا نیب   نیب تالاقم   تالاقم تساوخرد   تساوخرد سیورس   سیورس یمیمرتدیدمت   یمیمرتدیدمت ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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حتفم رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  و  ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6127129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک تروص  هب  یزادنا  هارو  بصن  هنیزه  دک و  مالعا  لنپ  ددع  دادعت 9  یزکرم 2  لنپ  لماش 1  دک  راضحا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094380000040 زاین :  هرامش 

حتفم رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نایربجنر  سایلا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SWL10 لدم یناتسرامیب  میس  یب  یرارطضا  دک  مالعا  هناماس  یطابترا  عماج  متسیس  الاک :  مان 

نایربجنر سایلا  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارا دشابیم  هباشم  دک  ناریا  لماک  تروص  هب  یزادنا  هارو  بصن  هنیزه  دک و  مالعا  لنپ  ددع  دادعت 9  یزکرم 2  لنپ  لماش 1  دک  راضحا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  لاحم  زا  دیدزاب  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ 

 : یتسپ دک  کالپ 98 ،  نایسراف  دیهش  نابایخ  هگنادراهچ  رهش  ناگدازآ  یدنبرمک  زا  دعب  یدیعس  هلا  تیآ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3319865536

55278883-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55278887-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناتسرامیب یناتسرامیب میس   میس یبیب   یرارطضا   یرارطضا دکدک   مالعا   مالعا هناماس   هناماس یطابترا   یطابترا عماج   عماج متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HIS سکب متسیس  تیلباق  اب  لنپ  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000442 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لماع متسیس  تحت  HISسکب و تیلباق  اب  لنپ  لرتنک  هام  هیوست 2 دشابیم  مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  ارجاو  مزاول  هیلکو  تسویپ  هشقن  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  دروم  زودنیو 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: 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 08 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6127021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HISHIS سکب   سکب متسیس   متسیس تیلباق   تیلباق اباب   لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 2727

ارت ارت روتپادآ   روتپادآ یسیس -  -  لالا   یپیپ   هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک گولانآ   گولانآ یجورخ   یجورخ تراک   تراک تکپمک -  -  تکپمک رکیرب   رکیرب قرب   قرب دیلک   دیلک  - - زاف زاف هسهس   یتعنص   یتعنص نزاخ   نزاخ ناونع : : ناونع
سکاب سکاب

2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخادرپ دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  دشاب /  یم  هباشم  اهدک  ناریا  مامت  نزاخ /  حرش  هب  هرامش 0134170  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا

1101093985008246 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک   CAPACITOR یتراجت مان   3BHL000517P0002 لدم  MF 1500 تیفرظ  V 2660 ژاتلو زاف  هس  یتعنص  نزاخ  الاک :  مان 
ماس راک  بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   ABB

ددع 30 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ورین لرتنک  نارآ  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   LS یتراجت مان   TS630 لدم  A 630 نایرج تدش  تکپمک  رکیرب  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   6ES7332-7ND02-0ABO یس لا  یپ  هدننک  لرتنک  هاگتسد  دربراک  گولانآ  یجورخ  تراک  الاک :  مان 

الاک امراک  نیرآ  هدننک 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
متسیس گنر  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ   HENSEL یتراجت مان  لدم 4000255  سکاب  ارت  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  دشاب /  یم  هباشم  اهدک  ناریا  مامت  نزاخ /  حرش  هب  هرامش 0134170  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6127080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FCV/JRHQHD 0140104- تخوس لرتنک  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000498 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   T24M لدم هتسب  رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

MX-OPT- IO2MX-OPT- IO2 لدم   لدم یکینورتکلا   یکینورتکلا درب   درب ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نداعم تازیهجت  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  نیمات و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000668 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32603067-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: 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

هراونشج یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرمرورس قاتا  تهج  یزادنا  هارو  بصن  ، ءارجا ، لمح ، دیرخدادارق اب  هارمه  fm200 زاگاب کیتاموتا  قیرحءافطاو  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتویپماک

1101092386000025 زاین :  هرامش 
هراونشج کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

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

ارجا لباق  ینف  تاصخشمودادارق  قبط  اهراک  هیلک  یمازلا  هناماسرد  کینیلک  یاضماورهماب  هارمه  هژورپزا  تیور  تهج  لحمزادیدزاب  مرف  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هبدص  اترفصزا  هطوبرم  یاهراک  هیلک  9195373585 دیدزاب تهجدشابیم  یمازلاراک  یارجا  تهج  ینوناق  تادنتسم  هیلکدشابیم 

1654973711 یتسپ :  دک  هراونشج ،  کینیلک  یلپ  ارسگنهرف  ورتم  بنج  هراونشج  نابایخ  سراپنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77344009-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77326065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نداعم نداعم تازیهجت   تازیهجت رابنا   رابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   نیمات   نیمات هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 3030

fm200fm200 زاگاب زاگاب کیتاموتا   کیتاموتا قیرحءافطاو   قیرحءافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6127124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتم یب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000116 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
zeta| یکیناکمورتکلا ریژآ   | ریژآ الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یموجن یموجن تعاس   تعاس یداب -  -  یداب ریژآ   ریژآ لاتم -  -  لاتم یبیب   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا زکارم  یاهرورس  قاتا  تهج  یکیزیف  تخاسریز  یزاسدرادناتسا  یحارط و   ) تهج حارط  رواشم  باختنا 

1101004813000406 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هزورپ 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تعالطا  قبط  سنالوبمآ  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000516 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش 09171065653 هتفرگ  سامت  هداز  کرت  سدنهم  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسویپ .  تعالطا  قبط  سنالوبمآ  یشک  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا زکارم   زکارم یاهرورس   یاهرورس قاتا   قاتا تهج   تهج یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا وو   یحارط   یحارط  ) ) تهج تهج حارط   حارط رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 3333

تسویپ تسویپ تعالطا   تعالطا قبط   قبط سنالوبمآ   سنالوبمآ یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000297 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش تعنص و  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم  لیونف  یتراجت  مان   X3S لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-WN2553GD لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   C3KX-NM-1G لدم هنایار  رورس  هعطق  لوژام  الاک :  مان 

ددع 32 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نیرز هدننک  هضرع  عجرم   ELEMOTE یتراجت مان   ZS-ED200709 لدم  PLC لاتیجید یاه  یجورخ  یدورو و  شیازفا  دربراک  لاتیجید  هعسوت  تراک  الاک :  مان 
قرش هناماس 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ولفسوی  09374641849 .دشابیم تسویپ  طیارش  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هامکی  یتخادرپ  ددرگ - تسویپ  روتکاف  شیپ  دشابیم --  ددع  دادعت 2   B612 لدم یوآ  وه  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091753000183 زاین :  هرامش 

دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بسن یمساق  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP LINK هدنزاس عجرم   MR200 لدم هنایار  هکبش  سلریاو  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هامکی  یتخادرپ  ددرگ - تسویپ  روتکاف  شیپ  دشابیم --  ددع  دادعت 2   B612 لدم یوآ  وه  مدوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881917665 یتسپ :  دک  دورود ،  نامردو  تشادهب  هکبش  تشادهب  نابایخ  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229681-066  ، 43226113-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229681-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0107548011  هرامش  یا ) هراوهام  طابترا  مدوم   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب 

1101093985008255 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

طابترا اسر  زاسهب  هدنزاس  عجرم   BACCO یتراجت مان   PCM لدم یتارباخم  متسیس  اتید  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1402/02/31 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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوآ یوآ وهوه   مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 3636

یتارباخم یتارباخم متسیس   متسیس اتید   اتید مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6127127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصا دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  اضاقت 3067810356  هرامش  هکبش  لاتیجید  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ  تساوخرد 

1101093202001071 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انرو نیپساک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   SUMITOMO یتراجت مان   Z1C لدم  OTDR لاتیجید رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

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

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6126608HIS سکب متسیس  تیلباق  اب  لنپ  هحفص 19)لرتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

میس6126821 یب   vpn یزاجم یصاصتخا  هکبش  ینابیتشپ  ارجا و  یطابترا ، تامدخ  هحفص 15)هیارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تالاقم6126915 هعومجم  ناونع  باتک  یللملا -  نیب  تالاقم  تساوخرد  سیورس  یمیمرتدیدمت 
سنارفنک نیتسخن 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش لاتیجید   لاتیجید رتست   رتست ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6127069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EMA90-05 رتنس گنیرژیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000643 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون   cm 17 تماخض  110x110 cm داعبا عبرم   VSL رغتم تعرس  رثکادح  هدنهد  ناشن  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابمی هدننک  نمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتیمرواپ رتیمرواپ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراوزبس میکح  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

L80XL20A لدم  KDT ناوخ کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000049 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  kdt یتنارگ لاس  یاراد 5  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا 

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

L80XL20AL80XL20A  لدم لدم   KDTKDT ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4040
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اضرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  لمح  هیارکو  بصن  حلاصم  هیهت  / تسویپ لیاف  حرش  هب  ییاهن  تمیق  رهش / حطس  رباعم  یاه  ولبات  عاونا  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یهگآ 

1101093603000201 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رد  اضرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تسویپ لیاف  یلک  حرش  ساسارب  ییاهن  تمیق  1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
اضرهش رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یهگآ  هدنرب  هدهعرب  لمح  هیارکو  بصن  حلاصم  هیهت  / تسویپ لیاف  حرش  هب  ییاهن  تمیق  رهش / حطس  رباعم  یاه  ولبات  عاونا  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8614813111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یرادرهش  هار  راهچ  هر )  ) یتشهب دیهش  نابایخ  اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53222886-031  ، 53222888-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53223131-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنرب هدنرب هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هیارکو   هیارکو بصن   بصن حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت // تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   ییاهن   ییاهن تمیق   تمیق رهش / / رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یاه   یاه ولبات   ولبات عاونا   عاونا بصن   بصن ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یهگآ   یهگآ

4141
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعلاطم  تسویپ  لیاف  تسویپ .  لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  لوکساب  مود  رگشیامن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003958000028 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  درف  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   FARD IRAN یتراجت مان   TEC-1200 لدم یا  هداج  کیتاتسا  نیزوت  هاگتسد  دربراک  یکینورتکلا  رگناشن  الاک :  مان 

ناریا درف  یتعنص  هدنزاس 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
درف یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   FARD IRAN یتراجت مان   TEC-1610 لدم یا  هداج  یلیر و  طوطخ  کیتاتسا  نیزوت  هاگتسد  دربراک  یکینورتکلا  رگناشن  الاک :  مان 

ناریا درف  یتعنص  هدنزاس  عجرم  ناریا 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخب زوریف  سدنهم  الاک 09155491740  عون  لاوس  تهج  نفلت  دوش .  هعلاطم  تسویپ  لیاف  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9817678863 یتسپ :  دک  هلغ ،  تکرش  یبرغ -  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33437504-054  ، 33442310-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441891-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6127161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش .دوش هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تسویپ .  .  تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم لوکساب   لوکساب مود   مود رگشیامن   رگشیامن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

 - - گنربش گنربش ثلثم   ثلثم ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات تسیا -  -  تسیا تکار   تکار ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات راطخا -  -  راطخا هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه راون   راون ینامتخاس -  -  ینامتخاس لیب   لیب رسود -  -  رسود گنلک   گنلک ناونع : : ناونع
یتعنص یتعنص ییوشک   ییوشک نابدرن   نابدرن نادرگ -  -  نادرگ غارچ   غارچ

4343
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 . دشاب یضاقتم  ینف و  یسرزاب  دأت  دروم  ، تسویپ طیارش  ، مالعتسا تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک  ، تالآرازبا ملق   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092586000392 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ادن رون  هدننک  هضرع  عجرم   NSN-1 نیهاش لدم   LED 12v نادرگ غارچ  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

اناد قفش  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   40x45 cm زیاس طایتحا  گنربش  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 36 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502000202   20x20 cm زیاس یتسد  تسیا  تکار  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 78 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   m 200 لوط  cm×300 µm 25 زیاس یکیتسالپ  سنج  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون  قرب  بآ و  زاگ و  راطخا  هدنهد  رادشه  راون  الاک :  مان 
ونهد تسالپ  سراپ 

هقلح ( لور )78 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

هلپ سراپ  مولآ  یتعنص  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  سراپ  مولآ  لدم   m 2 زیاس یموینیمولآ  هلپ  یتعنص 8  ییوشک  نابدرن  الاک :  مان 
ددع 36 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
نادمه لیتسا  نیباک  هدننک  هضرع  عجرم  نادمه  لیتسا  نیباک  هدنزاس  عجرم  گرزب  هرمن 3  ینامتخاس  لیب  الاک :  مان 

ددع 78 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

رهپس تراجت  امس  هدننک  هضرع  عجرم   P402 لدم رسود  گنلک  الاک :  مان 
ددع 78 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا  یضاقتم ، ینف و  یسرزاب  دأت  ، تسویپ طیارش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک   ، تالآرازبا ملق   7 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  ینف و  داهنشیپ 

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یتناس  ضرع 200  عافترا 220 و  یبیرقت  هزادنا  هب  کیتاموتا  برد  هاگتسد  کی  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000611 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم یتناس  ضرع 200  عافترا 220 و  یبیرقت  هزادنا  هب  کیتاموتا  برد  هاگتسد  کی  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتم رتم یتناس   یتناس   200200 ضرع   ضرع وو     220220 عافترا   عافترا یبیرقت   یبیرقت هزادنا   هزادنا هبهب   کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد هاگتسد   هاگتسد کیکی   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 54 ھحفص 34 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ تاقلعتم  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091616000032 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  مشق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

35220100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220100-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6126839L80XL20A لدم  KDT ناوخ کالپ  هحفص 29)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6127080MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  هحفص 19)درب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

نآنآ تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 54 ھحفص 35 
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(( 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 " ) " ) n v rn v r  "  " 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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یساکع نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000411 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
رهپس هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Orion هدنزاس عجرم   STARSHOOT لدم  LCD-DVR هاگتسد هارمه  هب   6D نونک یموجن  نیبرود  تس  الاک :  مان 

امن نامسآ  گنرهم 
تس 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت تیاباگیگ  سالک 10 و 64  تراک  یرومم  هارمه  هب   ISUSM 135-18 زنل 90D و2 نونک نیبرود  تاحیضوت 1 قبط  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تاحیضوت  قبط  رظن  دروم  سانجا  امتح  هزور  تخادرپ 15 تنامضاب  هارمه  هدنشورفاب  لاسراددعکی 

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

dvr :: 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

یساکع6126893 هحفص 36)نیبرود  )  dvrdvr

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نداعم6126726 تازیهجت  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  نیمات و  هحفص 22)هیهت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6126839L80XL20A لدم  KDT ناوخ کالپ  هحفص 29)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 54 ھحفص 36 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دات  دروم  تسویپ  تساوخرد  قبط  تساوخرد  مالقا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000270 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یفراع داوف  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ردنلیس 2 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 6 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
ناشن شتآ  ناتسب  قیرح  ءافطا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   BS-J1 لدم کچوک  زیاس  یناشن  شتآ  هیلوا  یاه  کمک  هبعج  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروصنم سامت 09904327370  هرامش   - هدنشورف اب  لمح  هنیزه   - هاگشناد لاور  قبط  تخادرپ   - یتناراگ یاراد  تالوصحم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9561747671 یتسپ :  دک  فاوخ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصعیلو -  راولب  ملعم -  نادیم  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   دات   دات دروم   دروم تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط تساوخرد   تساوخرد مالقا   مالقا هیلک   هیلک ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 54 ھحفص 37 
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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 16 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6127053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ) هدش مالعا  یناگرزاب  ینف و  طیارش  اب  قباطم   APEX H2S SENSOR CARTRIDGE لخاد تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005691 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   SPXCDXSHXSS لدم قیرح  ءافطا  زاسراکشآ  هاگتسد  دربراک  نژوردیه  دیفلوس  زاگ  روسنس  الاک :  مان 

تات تعنص  نامدار  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HONEYWELL
ددع 30 دادعت : 

1402/06/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  هاگشیامزآ  یهاگراک و  تست  هشقن , هیهت  یاه  هنیزه  هیلک.دشاب  یم  دات  دروم  لخاد  تخاس  یالاک  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرپ  الاک  یتایلمع  ینادیم و  تست  دات  زا  سپ  هدنشورف  تابلاطم 

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312271-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا زاسراکشآ   زاسراکشآ هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک نژوردیه   نژوردیه دیفلوس   دیفلوس زاگ   زاگ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6127103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاوگو یناشن  شتآ  نامزاسدرادناتسا  قبط  ییورادرابنا  صوصخمدرادناتسا  بوچراهچاب  هارمه  تقرسدضو  قیرحدض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلاروتکاف شیپ  هئارا  یا  هروک  برد  گنر  برددرادناتسا 

1101092386000026 زاین :  هرامش 
هراونشج کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  اکرآ  یتراجت  مان   2000MZ لدم  kg 1000 نزو  40x100x200 cm داعبا یدالوف  یکیناکم  رادزمر  هنازخ  قیرحدض  تقرسدض و  ینمیا  رد  الاک :  مان 
هداز دمحم  رغصا  یلع  هدننک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراکزور یط 10 بصنو  لاسرازا  سپالاک  هیوستدشابیمالاک  هدنشورف  هدهع  هب  هلاخنو  حلاصم  ، یزاسزاب ، بیرخت ، بصن ، الاک لقنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یناریادیلوتودنربزا  برد  " ادودح بوچراچ 95*105*210 اب  یبوچ  کینیلکرابنا  برد  یلعفداعبادشابیم  تخادرپ  لباق 

1654973711 یتسپ :  دک  هراونشج ،  کینیلک  یلپ  ارسگنهرف  ورتم  بنج  هراونشج  نابایخ  سراپنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77344009-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77326065-021 :: 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

دشاب6126656 یم  دات  دروم  تسویپ  تساوخرد  قبط  تساوخرد  مالقا  هحفص 7)هیلک  قیرح  ( قیرح

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

نداعم6126726 تازیهجت  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  نیمات و  هحفص 22)هیهت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6126779 افطا  تاجن و  یناشن  شتآ  هاگتسد  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرادا6126793 نامتخاس  یشزرو ،  الاک ،  رابنا  یاه  هلوس  قیرح  ءافطا  متسیس  بصن  هحفص 7)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6126924fm200 زاگاب کیتاموتا  قیرحءافطاو  مالعا  هحفص 22)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زا6126994 یشخب  قیرح  یافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هژورپ  یراذگاو 
دوخ نکاما 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6127053 ءافطا  زاسراکشآ  هاگتسد  دربراک  نژوردیه  دیفلوس  زاگ  هحفص 7)روسنس  قیرح  ( قیرح

ییورادرابنا ییورادرابنا صوصخمدرادناتسا   صوصخمدرادناتسا بوچراهچاب   بوچراهچاب هارمه   هارمه تقرسدضو   تقرسدضو قیرحدض   قیرحدض برد   برد ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کناب6127085 یداتس  یاهنامتخاس  بعش و  راکدوخ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  زا  هحفص 7)یرادهگن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ییورادرابنا6127103 صوصخمدرادناتسا  بوچراهچاب  هارمه  تقرسدضو  قیرحدض  هحفص 7)برد  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

جنس6126809 تعرس  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 10)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6126839L80XL20A لدم  KDT ناوخ کالپ  هحفص 29)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نآ6126884 تاقلعتم  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 34)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع6126893 هحفص 36)نیبرود  )  dvrdvr

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

نامتخاس6126963 هتسبرادم  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   ، راکنامیپ هحفص 13)باختنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6127071 یاهنیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هارو  بصن  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6127080MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  هحفص 19)درب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  نوفده و ....  ردروکر ، نفورکیم ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000460 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لاکساپ  HEADSET 810 لدم یرتم  لباک 2  اب  راد  نفورکیم  تس  ده  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903946 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوثایغ 09122462168 یاقآ 

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

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تساوخرد6126755 قباطم  نوفده و ....  ردروکر ، هحفص 41)نفورکیم ، ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم وو ....  ....  نوفده   نوفده ردروکر ، ، ردروکر نفورکیم ، ، نفورکیم ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلزنا یتعنص  / یراجت دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP DL 380 G10 رورس هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095422000004 زاین :  هرامش 

یلزنا یتعنص  یراجت   دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  اه  رورس  تاصخشم  هباشم -  دک  ناریا  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  یلم  هسانش  نتشاد  نامزاس -  تاعالطا  یروانف  تیریدم  ناسانشراک  دیئات  روتکاف و  هئارا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  هیوست 30  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلزنا دازآ  هقطنم  نامزاس  لیوحت  ناکم  دشاب - 

4313151656 یتسپ :  دک  تحایس ،  تراجت و  زاف  یحتاف - دیهش  راولب  یلزنا - دازآ  هقطنم  نالیگ - یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44054011-013  ، 4405-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34438006-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP DL 380 G10HP DL 380 G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380 لدم رورس  رواپ  ددع - تشه   G9 32 مر ددع - هس  DL380 PG8 لدمرورس نف   - ددع کی  رورس  کنیس  تیه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  الاکدک  هاگتسد -  کی   P G8 d

1101001431000378 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL لدم رورس  لماک  نف  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   12800R لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   14900R لدم  GB 16 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  لدم 12800   GB 16 تیفرظ  G8 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنمرنه  09173771734 سامت دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL380 PDL380 P لدم لدم رورس   رورس رواپ   رواپ ددع - - ددع تشه   تشه   G9G9  3232 مرمر   ددع - - ددع هسهس   DL380 PG8DL380 PG8 لدمرورس لدمرورس نفنف    - - ددع ددع کیکی   رورس   رورس کنیس   کنیس تیه   تیه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاکدک   الاکدک هاگتسد -  -  هاگتسد کیکی     G8 dG8 d

5252
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باکت ءادهش  ناتسرامیب   :: 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 17 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09148245007- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب - یناریا  الاک  دشاب - یم  یتسویپ  الاک  تسیل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093775000445 زاین :  هرامش 

باکت ادهش  ناتسرامیب  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 : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09148245007- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب - یناریا  الاک  دشاب - یم  یتسویپ  الاک  تسیل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5991659655 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  یلامش  بالقنا  نابایخ  باکت  باکت ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45525533-044  ، 45530015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45530015-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هردمرخ یباوختخت )  40  ) هردمرخ یانیس  یلعوب  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  کسید  دراه  نیلپ  کب  رورس و  شرتسگ  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090505000020 زاین :  هرامش 

هردمرخ یباوختخت )  40) هردمرخ یانیس  یلعوب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

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

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یدقن  تخادرپ  تسویپ .  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4571817581 یتسپ :  دک  ونیم ،  یتعنص  تکرش  بنج  ماما  هردمرخ خ  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35522208-024  ، 35528012-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35528014-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس مرمر   ناونع : : ناونع 5353

تسویپ تسویپ قبط   قبط کسید   کسید دراه   دراه نیلپ   نیلپ کبکب   وو   رورس   رورس شرتسگ   شرتسگ تراک   تراک ناونع : : ناونع 5454

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

69-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ندمت دهم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاقلعتم  رورس و  هاگتسد  دیرخ 8  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یزیر همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  کیتامروفنا  تامدخ  تیحالص  هس  هبتر  لقادح  یاراد  ربتعم  هدننکنیمأت  / هدنزاس یاهتکرش  هیلکزاروظنم  نیدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تالماعم نیمضت  همان  نآ  قبط  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  هیهت  قوف و  مالقا  نیمات  ییاناوت  تفن و  ترازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  دیئات  روشک 

دیامن یم  توعد  لایر  درایلیم  هس  غلبم 3/000/000/000  هب  یتلود 

:: سردآ سردآ

:: 34496274 و 041-34448095 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

041-34447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلزنا یتعنص  / یراجت دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  ssd هظفاح دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095422000005 زاین :  هرامش 

یلزنا یتعنص  یراجت   دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
 - HP DL380 G9 رورس یور  رب  بصن  تهج  رورس  ید  سا  سا  هظفاح  - 

HP 960GB SAS 12G P10637-001 2.5inch Server SSD تاصخشم
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  یلم  هسانش  نتشاد  نامزاس -  تاعالطا  یروانف  تیریدم  ناسانشراک  دیئات  روتکاف و  هئارا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  هیوست 30  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلزنا - دازآ  هقطنم  نامزاس  لیوحت  ناکم  دشاب - 

4313151656 یتسپ :  دک  تحایس ،  تراجت و  زاف  یحتاف - دیهش  راولب  یلزنا - دازآ  هقطنم  نالیگ - یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44054011-013  ، 4405-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34438006-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

رورس رورس   ssdssd  هظفاح هظفاح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656
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( تامس  ) نواعت هعسوت  کینورتکلا  زکرمتم  هناماس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6127072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نواعت هعسوت  کینورتکلا  زکرمتم  هناماس  تکرش   Proliant DL380 GEN10 رورس هاگتسد  هس  تنامض  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   1/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2/000/000 دیرخ : 

کالپ 208 حتفم  دیهش  نابایخ  یوسوم و  دیهش  نابایخ  نیب  یناقلاط  نابایخ   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قاتا6126611 تهج  یکیزیف  تخاسریز  یزاسدرادناتسا  یحارط و   ) تهج حارط  رواشم  باختنا 
ناتسا زکارم  یاهرورس 

هحفص 24) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6126660HP DL 380 G10 رورس هاگتسد  ود  هحفص 41)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6126675G9 32 مر ددع - هس  DL380 PG8 لدمرورس نف   - ددع کی  رورس  کنیس  تیه  هاگتسد 
دشاب یم  هباشم  الاکدک  هاگتسد -  کی   DL380 P G8 d لدم رورس  رواپ  ددع - تشه 

هحفص 41) رورس  ( رورس

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

هنایار6126711 رورس  هحفص 41)مر  رورس  ( رورس

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

تسویپ6126876 قبط  کسید  دراه  نیلپ  کب  رورس و  شرتسگ  هحفص 41)تراک  رورس  ( رورس

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

هطوبرم6126892 تاقلعتم  رورس و  هاگتسد  هحفص 41)دیرخ 8  رورس  ( رورس

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

رورس6126898  ssd هظفاح هحفص 41)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6126924fm200 زاگاب کیتاموتا  قیرحءافطاو  مالعا  هحفص 22)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هحفص 24)هکبش6126926 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6127072Proliant DL380 GEN10 رورس هاگتسد  هس  تنامض  هحفص 41)دیرخ و  رورس  ( رورس

Proliant DL380 GEN10Proliant DL380 GEN10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد هسهس   تنامض   تنامض وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TG متسیس یتفن ) یاههدروارف  ) نزخم یامد  یریگهزادنا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم همیمض  مرف  رد  هدش  تبث  مالقا  زا  فیدر  کی  اب  رظانتم  یاهدک  زا  مادکره  هدوب و  هباشم  اهدکناریا 

1101092196000163 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   REGIN یتراجت مان   TG-DH/W/PT100 لدم روانش  امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
یهاگیاج تازیهجت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HECTRONIC یتراجت مان   LG-TG لدم نزاخم  تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

زبس
ددع 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
تازیهجت عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   START ITALIANO یتراجت مان   LG-TG لدم نزاخم  تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

زبس یهاگیاج 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   REGIN یتراجت مان   TG-AH1/PT/1000 لدم  CLAMP-ON امد روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا تخادرپ  لبق  ههامود  ینامز  هزاب  رد  الاک و  تیفیک  دیئات  تفایرد و  زا  سپ  الاک  یاهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی اباب   رظانتم   رظانتم یاهدک   یاهدک زازا   مادکره   مادکره وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم اهدکناریا   اهدکناریا   TGTG متسیس   متسیس یتفن ) ) یتفن یاههدروارف   یاههدروارف )) نزخم نزخم یامد   یامد یریگهزادنا   یریگهزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم همیمض   همیمض مرف   مرف ردرد   هدش   هدش تبث   تبث مالقا   مالقا زازا   فیدر   فیدر
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رهشوب یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارو بصن  هنیزه..ددع  پماتسا 1 تراتسا  دیلک  - هقلح یسکلف 10 هلول  - رتم 300 4*2 قرب لباک  10005P لدم یتکرحروسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا 

1101001431000375 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکزیراک یمیحر  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یکزیراک  یمیحر  یدهم  هدنزاس  عجرم   IGC یتراجت مان   P2000P1000 لدم میس  اب  یتکرح  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 5108T لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

عجرم یفالک  هتسب   m 100 لوط  60227IEC 02 ISIRI 60702 حرط  mm^2 4 عطقم حطس  یسم  سنج   V 750-450 ژاتلو  1x4 ناشفا قرب  میس  الاک :  مان 
نامک لباک  عیانص  هدننک  هضرع 

فالک 300 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 
رتم 10 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنمرنه 09173771734 دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هارو   هارو بصن   بصن هنیزه..ددع   هنیزه..ددع 11 پماتسا   پماتسا تراتسا   تراتسا دیلک   دیلک -- هقلح هقلح 1010 یسکلف   یسکلف هلول   هلول -- رتم رتم 300300   44** 22 قرب قرب لباک   لباک 1000510005 PP  لدم لدم یتکرحروسنس   یتکرحروسنس ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب  
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ زاس  ادج  کیتاموتا -  هیلخت  رگناشن و  اب   dd وpd یدورو رتلیف  درادناتسا -  هب  هجوت  اب  یکشزپنادند  یاوه  هیفصت  هاگتسد   : تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسوس  روسنس  اب  کیتاموتا  هیلخت  رگناشن و  اب   pdp رتلیف نغور  یزاس  ادج   - wsd

1201091873000005 زاین :  هرامش 
دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8914881167 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  نادند  هدکشناد  اضر -  ماما  راولب  تراهم -  راولب  رجف - ههد  راولب  دزی -  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36255881-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36250344-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدوب و6126638 هباشم  اهدکناریا   TG متسیس یتفن ) یاههدروارف  ) نزخم یامد  یریگهزادنا  روسنس 
.دشابیم همیمض  مرف  رد  هدش  تبث  مالقا  زا  فیدر  کی  اب  رظانتم  یاهدک  زا  مادکره 

هحفص 47) روسنس  ( روسنس

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

تراتسا6126671 دیلک  - هقلح یسکلف 10 هلول  - رتم 300 4*2 قرب لباک  10005P لدم یتکرحروسنس 
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هارو  بصن  هنیزه..ددع  پماتسا 1

هحفص 47) روسنس  ( روسنس

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

یکشزپنادند6126802 یاوه  هیفصت  هحفص 47)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

قیرح6127053 ءافطا  زاسراکشآ  هاگتسد  دربراک  نژوردیه  دیفلوس  زاگ  هحفص 7)روسنس  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکشزپنادند یکشزپنادند یاوه   یاوه هیفصت   هیفصت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6060

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

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

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

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

6126603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوت داتو  قابطنا  مدع  تروصرد  ددع  هدش 200 یراذگ  راب  سکعو  تاصخشماب  MC-2056 یزلف یسیطانغم  تنگم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم هداد  تدوع  سنج  ینف  لوئسم 
1101001024000183 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 
نامرآ هوژپ  انرب  هدننک  هضرع  عجرم   N42 لدم یرافح  نیشام  روتارپس  هعطق  تنگم  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزرواشک کنابرابنا  راوتسا  شبن  رهمداش  ناخراتس خ  خرد  عقاو  یزرواشک  کنابرابنا  لیوحت  لحم  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  تراسخ  یمامتو  دوشیم  هداد  تدوع  سنج  ینف  لوئسم  طسوت  داتو  قابطنا  مدع  تروصرد 

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88232296-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاب زاب یسیطانغم   یسیطانغم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6161

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 " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  data sheet تاصخشم قباطم   switch Cisco تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001103 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24LT-L لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TC-L لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

زاب6126603 یسیطانغم  هحفص 49)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ6126902  data sheet تاصخشم قباطم   switch Cisco(49 هحفص چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جنس6126809 تعرس  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 10)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ   data sheetdata sheet تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   switch Ciscoswitch Cisco ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یدیلوت  هناورپ  لک و  هرادا  دات  تادنتسمو  کرادم  مامضنا  هب  روتکاف  شیپ  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091407000157 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
بط اسیدم  ورسخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   GE یتراجت مان   SEER1000 لدم یکشزپ  قورع  بلق و  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاناک  6 .یمتیرا عاونا  صیخشت  تیلباق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ 

ربتعم یدیلوت  هناورپ  لک و  هرادا  دات  تادنتسمو  کرادم  مامضنا  هب  روتکاف  شیپ  هباشم  دک  ناریا 

6361796819 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  هداز  دیهش  رتکد  ناتسرامیب  بنج  ییابیز  دیهش  ناهبهب خ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52809265-061  ، 52839011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52830230-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6126923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یکشزپ قورع   قورع وو   بلق   بلق روتینام   روتینام رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6363

inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

.تسا هباشم  اه  دک  ناریا  مامت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یرازگراب  لیمکت و  امتح  تسویپ  مرف 

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  امتح  اه  هاگتسد  لدم 
1101090979000488 زاین :  هرامش 

زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S24RF625 لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
ایسآربز  P205 لدم تراک  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

HP یتراجت مان  لدم 5550  یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 830  یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  اه  دک  ناریا  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرازگراب  لیمکت و  امتح  تسویپ  مرف 

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  امتح  اه  هاگتسد  لدم 

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

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

یکشزپ6126775 قورع  بلق و  روتینام  رتلوه  هحفص 51)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

6126923in 24 زیاس  LED هحفص 51)روتینام روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

نامتخاس6126963 هتسبرادم  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   ، راکنامیپ هحفص 13)باختنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6127071 یاهنیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هارو  بصن  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامزمه6126636 تسشن  تیلباق 20  اب  یموب   PAM هحفص 15)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جنس6126809 تعرس  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 10)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ماجنا6126992 یزاسرهش و  هچراپکی  تیریدم  رازفا  مرن  یاهشخب  لیمکت  دیلوت و  موس  زاف  یراذگاو 
یرهش هیاپ  هشقن  یناسر  زور  هب  تایلمع  زا  لوا  شخب 

هحفص 5) 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

یریوصت6127068 تراظن  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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