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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

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

140 1140 1 نمهب   نمهب   44 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   233,970هکس , 000233,970 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما425,570425,570رالد تاراما مهرد   120مهرد ,2 00120 ,2 00

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   223,090هکس , 000223,090 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس309,950309,950رالد سیئوس کنارف   477,300477,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 140هکس , 000 , 000140 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   331رالد , 100331 , ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   1لایر 17,730117,730

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 90هکس , 000 , 00090 , 000 , وروی000 ژورن479,830479,830وروی ژورن نورک   44,70044,700نورک

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,540 , 00020 ,540 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   542دنوپ ,640542 نپاژ640, نپاژ نینی   دصکی   338,980338,980دصکی

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
(( 1919))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 166166))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 30  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 4  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 22  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 3  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

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

زا 157 ھحفص 2 

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


( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنمشوه هناخ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 6  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 25  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( 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 6  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 4  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

( یهگآ دادعت 16  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 15  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

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

( یهگآ دادعت 13  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 130

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

( یهگآ دادعت 28  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 136

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 152
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( یهگآ دادعت 2  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 152

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 154

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 157

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 157

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001051000065 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6208726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس   MIS ینابیتشپ هعسوت و  راد و  همانسانش  تامدخ  یاهدنیآرف  یزاس  هدایپ  یحارط و  هرواشم ، تامدخ  هیارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتعنص 

نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

نارهت یتعنص  یاهکرهش  تکرش  کالپ 2  یبحم  دیهش  نابایخ  یلامش  یدرورهس  نابایخ  نارهت   ، 1558836111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

149-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  دادرارق  داقعنا  تمیق و  مالعتسا  قیرط  زا  ینامزاس " درکلمع  یبایزرا  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیلوت   ، یحارط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط   563  ، کالپ یقرش  تشترز  شبن  یلامش  ظفاح  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  نارهت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  تسارح  رتفد   :: سردآ سردآ
دامن تفایرد  دیسر  هدومن و  لیوحت 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیانص عیانص نامزاس   نامزاس   MISMIS ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت وو   راد   راد همانسانش   همانسانش تامدخ   تامدخ یاهدنیآرف   یاهدنیآرف یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط هرواشم ، ، هرواشم تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا ناونع : : ناونع
ناریا ناریا یتعنص   یتعنص یاه   یاه کرهش   کرهش وو   کچوک   کچوک

11

ینامزاس ینامزاس درکلمع   درکلمع یبایزرا   یبایزرا هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیلوت   دیلوت  ، ، یحارط یحارط ناونع : : ناونع 22
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050288000141 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210236 :: هرازه هرازه :: 1401/11/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت  رتنس - اتید  یدنب و ...  رکیپ  یزادنا ، هار  زیهجت و  نیمات ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دیدجت  رتنس - اتید  یدنب و ...  رکیپ  یزادنا ، هار  زیهجت و  نیمات ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
28,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,400,000,000 نیمضت :  غلبم 

باسح هرامش  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  همان  تنامض  لصا  فلا ) تکاپ  افرص   ) لیوحت هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
نامتخاس تریصب  لپ  بنجرایرهش  هداج  یادتبا  سیدرف - سردآ  هب  هبنشجنپ  زور  خروم 20/11/1401  تعاس 13:30  یرادا  تقو  نایاپ  ات   100823004139

( ناریا داتس   ( تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ب و ج  فلا - تاکاپ  نامز  مه  دنیامن و  مادقا  هناخ  ریبد  دحاو  فکمه  هقبط  سیدرف  یرادرهش  ود  هقطنم 
دوب  دهاوخ  داتس  هناماس  لمع  کالم  داتس ،  هناماس  اب  یهگآ  رد  جردنم  دراوم  رد  صقانت  هنوگره  زورب  تروص  رد  .دنیامن 3- یراذگراب 

15:00 تعاس : 1402/02/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سیدرف یرادرهش  ود  هقطنم  نامتخاس  تریصب  لپ  بنجرایرهش  هداج  یادتبا  سیدرف -  ، 3166753137 یتسپ :  دک  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هناخ ریبد  دحاو  فکمه  هقبط 

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم تعاسات 19عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198351 :: هرازه هرازه 8دکدک   تعاس  - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سناکرف لدبم  همیس و  ود  یتیمیسکارپ  ددع  دیرخ 170  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 35/000/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 1/750/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد ورس پ 27  هچوک  بونج  زاریش  نابایخ  اردصالام  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

88969737-85193768-0211456-02188607072 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنس رتنس اتید   اتید وو ...  ...  یدنب   یدنب رکیپ   رکیپ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   زیهجت   زیهجت نیمات ، ، نیمات دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 33

سناکرف سناکرف لدبم   لدبم وو   همیس   همیس ودود   یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ ددع   ددع   170170 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 157 ھحفص 6 
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ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093377000240 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6208731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیانص  زاگ  یریگ  هزادنا  وراشف  لیلقت  یاه  هاگتسیا  نیمات 22  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

ناتسزوخ زاگ  تکرش  هر -)  ) ینیمخ ماما  ردنب  هارگرزب  یادتبا  ردنب -  دیهش  نادیم  زاوها -   ، 6174799755 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/053 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناناوج یایند   :: عبنم :: 1401/11/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209178 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/11/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هاگورین  گنیروتینام  متسیس  یناسرزورب  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  راوچ  شخب  / مالیا  :: سردآ سردآ

:: 08432912850 و 2077 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیانص عیانص زاگ   زاگ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا وو   راشف   راشف لیلقت   لیلقت یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا   2222 نیمات   نیمات هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 55

هاگورین هاگورین گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 157 ھحفص 7 
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/050 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم :: 1401/11/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210016 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/11/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

(1401.050  ) مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هاگورین   PMS یدنبهناد و هناخراک  یجورخروسرپمک ، یاه  شخب  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یناسر و  زورب  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم  نیمضت 750   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  راوچ  شخب  مالیا   :: سردآ سردآ

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  :: 2077 و 084-32912850  نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095007000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6210232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی  طخ  تعرس  شجنس  متسیس  اقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 25.000.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ شیالاپ   شیالاپ تکرش   تکرش هاگورین   هاگورین   PMSPMS وو   یدنب   یدنب هناد   هناد هناخراک   هناخراک یجورخ ، ، یجورخ روسرپمک   روسرپمک یاه   یاه شخب   شخب گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا وو   یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 77

کیکی طخطخ   تعرس   تعرس شجنس   شجنس متسیس   متسیس اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرب و هرهب  رظان  رواشم و   ) سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( سراف جیلخ  قرب  هاگورین  تاریمعت 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Pulsation sensor Alstom code:HTCT105580R0130 VIBRO-METER ددع کی  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... لماش Heat Detector و قیقد  رازبا  تاعطق  یزادنا  هار  بصن و  نیمات 

ترارح صیخشت  روسنس  رگشیامن 
 ... و ( ABB  ) دنرب  ) CI-527 یطابترا تراک  تاعطق  دیرخ 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قفا تکرش  موس  هقبط  یسروب  یاهتکرش  رتافد  راداهب  قاروا  سروب  رالات  یرادرهش )  ) روپ نیما  رصیق  راولب  دابآ  تداعس  نارهت   ، هصقانم دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
سراپ یژرنا  نیمات 

نفلت سراف  جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مود  هقبط  کالپ 18  ینابعش )  ) یقرش مهن  نابایخ  مدقم ، ینارهت  دیهش  جاک  نادیم  زا  رتالاب  دابآ  تداعس  نارهت  لیوحت :
22146394

یلخاد 300  26359279 :: نفلت :: www.otpgc.ca www.ssic.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88699256 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعطق و دیرخ   ، K40122-3088801080-A هصقانم هرامش  هب  یزاس  نیریش  دحاو   DCS متسیس  SIEMENS تازیهجت تاعطق و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلزید تج  رتاو  دیرخ  یزاس و  نیریش  دحاو   DCS متسیس  ACCESSORIES تازیهجت

یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7559147127 الاک -  روما  مج -  رجف  زاگ  شیالاپ  مج -  ناتسرهش   - رهشوب  :: سردآ سردآ

07731682153 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-http://iets.mporg.ir-www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.fajrjam.ir

07731687122 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو   Pulsation sensor Als tom code:HTCT105580R0130  VIBRO-METERPulsation sensor Als tom code:HTCT105580R0130  VIBRO-METER ددع   ددع کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 99

متسیس متسیس   ACCESSORIESACCESSORIES تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ یزاس ،  ،  یزاس نیریش   نیریش دحاو   دحاو   DCSDCS متسیس   متسیس   S IEMENSSIEMENS تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یلزید یلزید تجتج   رتاو   رتاو دیرخ   دیرخ وو   یزاس   یزاس نیریش   نیریش دحاو   دحاو   DCSDCS

1010

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001034000241 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 GENERAL MONITORS UV/IR FLAME DETECTOR دیرخ  WSS-0130333 یا هلحرمود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کی کالپ  یماصتعا  نیورپ  شبن  یمطاف  رتکد   ، 1414713111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

992-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 15/15  رثکادح ا   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/11/11

نیون زاریش   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 15/15  ات  رثکادح   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/11/30

6210297 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/1دکدک   تعاس 14/15  هبنشود  زور   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  تهج  یئافطا  متسیس  هب  اه  نآ  زیهجت  یدنب و  نیباک  نت ، وردوخ 18  هاگتسد  هس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق داقعنا  خیرات  زا  هام  دادرارق 6  تدم  لایر  - نیمضت 225.000.000.000  غلبم 

عجرم هدرپس 10005504742  باسحب  یدقن  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  هصقانم 11.250.000.000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاریش  یرادرهش  مانب  نارمچ  هبعش  رهش  کناب   101444

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگا  هنیزه 

زاریش یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هناتسآ  نابایخ  شبن  هبنیز  راولب  زاریش  سردآ   :: سردآ سردآ

1456  - 07137366972 :: نفلت :: www.setadiran.ir https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
vendor.shiraz.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

GENERAL MONITORS UV/IR FLAME DETECTORGENERAL MONITORS UV/IR FLAME DETECTOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

یئافطا یئافطا متسیس   متسیس هبهب   اهاه   نآنآ   زیهجت   زیهجت وو   یدنب   یدنب نیباک   نیباک نتنت ، ،   1818 وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 157 ھحفص 10 
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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

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

دیدمت یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pec.ir :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پاتس لوژام  نیمات 1500  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  دحاو 6  موس  هقبط   42  ، کالپ هنوگلگ ، نابایخ  الدنام ، نوسلن  راولب  لاسرا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینامزاس6209493 درکلمع  یبایزرا  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیلوت   ، هحفص 5)یحارط یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتنس6210236 اتید  یدنب و ...  رکیپ  یزادنا ، هار  زیهجت و  نیمات ، هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

پاتس پاتس لوژام   لوژام   15001500 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1313

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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دابآ سابع  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094989000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198599 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم   9 هیاپ :  عافترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چنیا هب 4  هب 5  هلول 6 :  زیاس 
رتم یلیم  هلول 3  تماخض 

کیتتساورتکلا گنر  ششوپ  اب  یرادرهش  مرا  اب  هچیرد  ود  یاراد  هدش  یرگ  هتخیر  موینیملا  سنج  تناس  هک 75  هکیت  هی  رتم  عافترا 2  ویتارکد  هلبم  تاصخشم 
ییالک

مرچ  یکشم  کیتاتسا  ورتکلا  یا  هروک  تسالپ  دنس  غارچ  هیاپ  گنر  رتم  هس  لوط  هب  فرط  ره  چنیا  هلول 5  تکارب 
دابآ  سابع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رتم   9 هیاپ :  عافترا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
چنیا هب 4  هب 5  هلول 6 :  زیاس 
رتم یلیم  هلول 3  تماخض 

کیتتساورتکلا گنر  ششوپ  اب  یرادرهش  مرا  اب  هچیرد  ود  یاراد  هدش  یرگ  هتخیر  موینیملا  سنج  تناس  هک 75  هکیت  هی  رتم  عافترا 2  ویتارکد  هلبم  تاصخشم 
ییالک

مرچ یکشم  کیتاتسا  ورتکلا  یا  هروک  تسالپ  دنس  غارچ  هیاپ  گنر  رتم  هس  لوط  هب  فرط  ره  چنیا  هلول 5  تکارب 

لایر   413,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دابآ سابع  یرادرهش  دابآ  سابع   ، 4674159949 یتسپ :  دک  دابآ ،  سابع  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لاح دقن   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6208985 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12:30   - 1401/11/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( یهایگ رباعم  بور  تفر و  یتسد  وراج   ) زبس یاضف  یرهش و  تامدخ  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیفارت ینمیا  تازیهجت  بصن  - 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 08337290001 و 08337288163 یزکرم  یرادرهش  ریدغ  نادیم  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: 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

یرادرهش یرادرهش یرون   یرون غارچ   غارچ ریت   ریت ضیوعت   ضیوعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

کیفارت کیفارت ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن زبس   - - زبس یاضف   یاضف وو   یرهش   یرهش تامدخ   تامدخ تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004221000363 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210296 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیلخ هاردازآ  ، ناجریس - سابعردنب یاهروحم  رد  رگم ) نتب   ) یزاسریز هارمه  هب  ییانشور  هیاپ  ینتب و  یلصفم  یسرجوین  یارجا  لمح و  ، هیهت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریمخردنب   – ییاجردیهشردنب ، سراف

ناگزمره  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هاردازآ ، ناجریس - سابعردنب یاهروحم  رد  رگم ) نتب   ) یزاسریز هارمه  هب  ییانشور  هیاپ  ینتب و  یلصفم  یسرجوین  یارجا  لمح و  ، هیهت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ریمخردنب   – ییاجردیهشردنب ، سراف جیلخ 
90,322,051,544 یلام :  دروآرب 

لایر   4,516,102,577 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/02/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  - سابعردنب  ، 7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهروحم اهروحم ردرد   رگم ) ) رگم نتب   نتب  ) ) یزاسریز یزاسریز هارمه   هارمه هبهب   ییانشور   ییانشور هیاپ   هیاپ وو   ینتب   ینتب یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین یارجا   یارجا وو   لمح   لمح ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 1616

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

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6208835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ - تسویپ رد  لماک  تاحیضوت   - vmware وopen-e یرازفا مرن  هتسب  /vmware vsphere رورس اقترا  تیدپآ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرامیب کیتامروفنا  دات  زا  سپ  یدقن 

1101000257003595 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  سپ  یدقن  تخادرپ  - تسویپ رد  لماک  تاحیضوت   - vmware وopen-e یرازفا مرن  هتسب  /vmware vsphere رورس اقترا  تیدپآ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیب کیتامروفنا 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31514175-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال دادعت 11000  هب  هلاسکی   Corporate ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010001000096 زاین :  هرامش 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

سنسیال 11000 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سنسیال دادعت 11000  هب  هلاسکی   Corporate ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

vmwarevmware وو   open-eopen-e یرازفا یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب //vmware vspherevmware vsphere رورس رورس اقترا   اقترا وو   تیدپآ   تیدپآ ناونع : : ناونع 1717

CorporateCorporate ینامزاس   ینامزاس هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس تاعالطا  دورو  یروآ و  عمج  هداد - هاگیاپ  یزاس  لدم  یحارط و  نانمس - ناتسا  یناکم  هداد  تخاس  ریز  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و 

1101004486000008 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1402/06/31 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس هشقن  هناماس  هیهت  - تاعالطا دورو  یروآ و  عمج  هداد - هاگیاپ  یزاس  لدم  یحارط و  نانمس - ناتسا  یناکم  هداد  تخاس  ریز  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 202  02331261 رتشیب تاعالطا  بسک.ددرگاضما  لیمکت و  ، هعلاطم تسویپ  هب  تامدخ  یلک  حرش   - نانمس ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و 

3519834871 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس    ، یقرش ملعم  راولب  ملعم  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33440701-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33458074-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003201000035 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

سنسیال 500 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تیئور  لباق  اهتسویپ  تمسق  رد  لیاف  بلاق  رد  رادیرخ  تاحیضوت  هیلک  دشاب 2 - یم  هباشم  یباختنا  دک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3518691556 یتسپ :  دک  ولداش ،  یضترم  دیهش  نامتخاس  ریبکریما - لپزارتالاب   - جیسبراولب  - نانمس نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33441031-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442079-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همانرب همانرب وو   تیریدم   تیریدم نامزاس   نامزاس تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   یروآ   یروآ عمج   عمج هداد - - هداد هاگیاپ   هاگیاپ یزاس   یزاس لدم   لدم وو   یحارط   یحارط یناکم   - - یناکم هداد   هداد تخاس   تخاس ریز   ریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
نانمس نانمس ناتسا   ناتسا یزیر   یزیر

1919

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ 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 157 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/86xmcvusq4g5c?user=37505&ntc=6208928
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6208928?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cxn88jv72dfls?user=37505&ntc=6209095
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6209095?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  رد  حرش  یتارباخم  یاهرازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000090 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 2 دادعت : 
1401/11/09 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

یتارباخم یتارباخم یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقن  لمح و  ناگوان  دنمشوه  تیریدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نآ هب  طوبرم  یتیریدم  یاهرازفامرن  تاعالطا و  لاقتنا  رتسب  اهروسنس ،)  ) رازفاتخس دیرخ 

1201093907000207 زاین :  هرامش 
یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هدننک :  رازگرب 

لقن  لمح و  ناگوان  دنمشوه  تیریدم  - 
نآ هب  طوبرم  یتیریدم  یاهرازفامرن  تاعالطا و  لاقتنا  رتسب  اهروسنس ،)  ) رازفاتخس دیرخ 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  20 دادعت : 

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

لقن  لمح و  ناگوان  دنمشوه  تیریدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نآ هب  طوبرم  یتیریدم  یاهرازفامرن  تاعالطا و  لاقتنا  رتسب  اهروسنس ،)  ) رازفاتخس دیرخ 

1416933795 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  ،101 هرامش ، نیطسلف نابایخ  یمالسا ، بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66464751-021  ، 66468271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیریدم یتیریدم یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن وو   تاعالطا   تاعالطا لاقتنا   لاقتنا رتسب   رتسب اهروسنس ،) ،) اهروسنس  ) ) رازفا رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یا  هنایار  یاه  متسیس  ینابیتشپ  ریمعت و  یرادهگن ،  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001119000133 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  کرادم  دانسا و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6209584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  لاناک  سنسیال   SIP TRUNK تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003460 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار ارگمه  تاطابترا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SIP TRUNK ALCATEL یتراجت مان   3BA09559AA لدم  SIP TRUNK هدنهد لاقتنا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

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

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ریمعت   ریمعت یرادهگن ،  ،  یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2323

لاناک لاناک سنسیال   سنسیال   S IP TRUNKSIP TRUNK ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 157 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mle4w3x5mbhe5?user=37505&ntc=6209539
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6209539?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jj43rfdh4nwl5?user=37505&ntc=6209584
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6209584?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6209896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس کالما  لاوما و  شرامش  تبث و  یناسر و  زورب  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000103 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ لیاف  رد  یلیصفت  تامدخ  حرش  قبط  داتس  کالما  لاوما و  شرامش  تبث و  یناسر و  زورب  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داتس داتس کالما   کالما وو   لاوما   لاوما شرامش   شرامش وو   تبث   تبث وو   یناسر   یناسر زورب   زورب هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یاه کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتعنص 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XGS 3100 Security Appliance لدم سوفوس  یزازفا  تخس  یاوریاف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001059000048 زاین :  هرامش 

ناریا یتعنص  یاه  کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت یاردص  رهپس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 1   FL لدم رهپس 4100  یرس  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 XGS 3100 Security Appliance لدم سوفوس  یزازفا  تخس  یاوریاف  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Standard protection for GS 3100 12 MOS

XGS 3100 WEBSERVER Protection 12 MOS
 XGS 3100 Email Protection 12 mos

Zero-Day Protection - 1

1994768351 یتسپ :  دک  کالپ 10 ،  یماظتنا  یورین  نابایخ  اردص  الم  لپ  زا  رتالاب  ناتسدرک   هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770800-021  ، 88770923-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770581-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

XGS 3100  Security ApplianceXGS 3100  Security Appliance لدم   لدم سوفوس   سوفوس یرازفا   یرازفا تخس   تخس لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن لاسرا  لیمکت و  هعجارم /  تسویپ  مالعتسا  هب  تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005438000479 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   ultimate لدم سوریو  یتنآ  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ نما  هدنزاس  عجرم  ناجیابرذآ 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لاسرا  لیمکت و  هعجارم /  تسویپ  مالعتسا  هب  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9188913111 یتسپ :  دک  عناق ،  دیهش  هار  هس  شبن  - دابآ لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38685320-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38675588-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6210104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تاصخشم  تاحیضوت و  مامت  - 3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - یا ما  ید  چا  لباک  هظفاح و  تراک  سالپ و   3 یاپ یربزر  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاعطق  تسیل 

1101001409000075 زاین :  هرامش 
مالیا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رازفا راگن  ناهم  هدننک  هضرع  عجرم  رازفا  راگن  ناهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MNA-TR-001 لدم هتفرشیپ  یاپ  یربزر  درب  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 18 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تاعطق  تسیل  ینف و  تاصخشم  تاحیضوت و  مامت  - 3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - یا ما  ید  چا  لباک  هظفاح و  تراک  سالپ و   3 یاپ یربزر  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف 

6935148111 یتسپ :  دک  مالیا ،  یادهش  هاگدورف  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236806-084  ، 32236803-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236803-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع   ناونع سنسیال   سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2727

یایا ماما   یدید   چاچا   لباک   لباک وو   هظفاح   هظفاح تراک   تراک وو   سالپ   سالپ   33 یاپ یاپ یربزر   یربزر ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفایرد لاسرا و  هنیزه   ) MSI لدم رتور  نتنآ و  یرازفا و  تخس  لگناد  هیهت  زودنیو و  بصن  چاو و  لیرد  روتینام  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .( دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  زیهجت 

1101093985008946 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

هدهع هب  زیهجت  تفایرد  لاسرا و  هنیزه   ) MSI لدم رتور  نتنآ و  یرازفا و  تخس  لگناد  هیهت  زودنیو و  بصن  چاو و  لیرد  روتینام  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( دشاب یم  راکنامیپ 

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

رتم6210156 داعبا 50  رد  دنمشوه  هحفص 22)هناخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتور رتور وو   نتنآ   نتنآ وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لگناد   لگناد هیهت   هیهت وو   زودنیو   زودنیو بصن   بصن وو   چاو   چاو لیرد   لیرد روتینام   روتینام ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2929

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

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

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

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

6208816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه 09153043533 هرامش  یناریا  دص  رد  دص  الاک   - یضرف دک  ناریا   TH-55-SQE1 یتعنص روتینام  ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000183 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 32 زیاس  32lf51000 لدم یتعنص   LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09153043533 هرامش  یناریا  دص  رد  دص  الاک   - یضرف دک  ناریا   TH-55-SQE1 یتعنص روتینام  ددع   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6209395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Part for scada system تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005386 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نپاژ هدنزاس  روشک   YOKOGAWA یتراجت مان   CENTUM3000 لدم  DCS نویساموتا لرتنک و  یاه  متسیس  لاتیجید  یدورو  دربراک  هعطق  لوژام  الاک :  مان 

نیشار دنولا  رتسگ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم 
ددع 12 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32331882-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TH-55-SQE1TH-55-SQE1 یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 3030

Part for scada systemPart for scada system ناونع : : ناونع 3131

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14014465 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 2023/02/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6209949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS روتکناک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14014435 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم :: 2023/02/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

siemens لوژام تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIEMENSSIEMENS روتکناک   روتکناک ناونع : : ناونع 3232

s iemenss iemens لوژام   لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 3333
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ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6210156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدننک  نمات  هدهع  رب  شزومآ  بصن و  ارجا و  دشاب  یم  همیمض  تازیهجت  تسیل  عبرم  رتم  داعبا 50  رد  دنمشوه  هناخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب 

1101004364000268 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ریطمام تردق  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   TGH یتراجت مان  ینولیان  هتسب  یدنب  هتسب  عون  ییانشور  امد و  لرتنک  تیلباق  اب  دنمشوه  هناخ  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( عبرم رتم  یاضف 50  رد   ) دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  لماک  یارجا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   OMRON هیذغت عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005389 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناتسجب نارگ  هزوک  تمصع  هدننک  هضرع  عجرم   OMRON یتراجت مان   s8jc-z05024cd لدم  PLC هیذغت عبنم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم   5050 داعبا   داعبا ردرد   دنمشوه   دنمشوه هناخ   هناخ ناونع : : ناونع 3434

OMRONOMRON  هیذغت هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 3535

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

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

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

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

6210200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  گنیروتینام  قیرح و  نالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000369 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  امد  لوژام  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا 
ددع 1 دادعت : 

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

قبط الاک  نیمات  رد  تکرش  طیارش  .ددرگ  هعجارم  یتسویپ  یاه  لیاف  هب  امتح  تمیق  مالعا  تهج  تسا 2 - هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف 

.دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم  -2

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266643-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6210345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام وو   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

PLCPLC  هلر هلر //PLSPLS یکیرتکلا   یکیرتکلا هلردیرخ   هلردیرخ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اب قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  ** 0140033-40 یاضاقت - مهد هاگشیالاپ  ** P/F INSTRUMENT PHOENIX: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف 

1101097684000485 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   PHOENIX CONTACT هدنزاس عجرم   PHOENIX CONTACT یتراجت مان  لدم 2966171   PLS یکیرتکلا هلر  الاک :  مان 
دام رصن  یتعنص  هعسوت  هدننک 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   PHOENIX CONTACT هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  لدم 2967015   PLC هلر الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   PHOENIX CONTACT هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   2966D16 لدم  PLC هلر الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   PHOENIX CONTACT هدنزاس عجرم   Plc-bsc-230uc لدم  A 6 نایرج تدش   V 250 ژاتلو تنوم  لیر  کیتاموتا  هلر  الاک :  مان 
ناگنهاگ کدی  مارها  شواک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

عجرم  PHOENIX CONTACT هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   RELPOL یتراجت مان   PLC-BSC لدم  V 250 ژاتلو  A 10 نایرج تدش  هیاپ  هلر 8  الاک :  مان 
رتسگ تعنص  عمج  ورتپ  هدننک  هضرع 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

روشک  PHOENIX CONTACT هدنزاس عجرم   Relay base - PLC-BSC- 24DC لدم  A 6 نایرج تدش   V DC 24 ژاتلو تنوم  لیر  کیتاموتا  هلر  الاک :  مان 
ناگنهاگ کدی  مارها  شواک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناریا کینورتکلا  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ورکیم  یتراجت  مان   M3000T-X لدم  T زاف لرتنک  هلر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
ناریا کینورتکلا  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ورکیم  یتراجت  مان   M3000P-X لدم  P زاف لرتنک  هلر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

ناریا کینورتکلا  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ورکیم  یتراجت  مان   RST-101-X لدم ددجم  تراتسا  رمیات  هلر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PHOENIX هدنزاس عجرم   PHOENIX یتراجت مان   MSTB2.5 لدم یسم  سنج   Header روتکناک الاک :  مان 

ناراهم یسدنهم  هدننک 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 
دشابیم تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 

.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 
09171703733-07731466291 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466280-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا
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یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ره تهج  سامت  هرامش  تسویپ  مالعتسا  ساسا  رب  افطل  هباشم  - دک  ناریا  - ، INGERSOLL RAND روسرپمک لرتنک  دحاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینف 07138135461 لاوس  هنوگ 

1101093261000484 زاین :  هرامش 
هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  ، INGERSOLL RAND، INGERSOLL RAND 3000 اوه یتشگرب  تفر و  روسرپمک  لرتنک  دحاو  لماک ، رلرتنک ، الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتس هناماس  رد  هئارا و  یلامو  ینف  داهنشیپ  تسویپ  مالعتسا  ساسا  رب  افطل  هباشم  - دک  ناریا  - ، INGERSOLL RAND روسرپمک لرتنک  دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 07138135461 لاوس  هنوگ  ره  تهج  سامت  هرامش  .دامرف  یرازگراب 

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132222-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

INGERSOLL RANDINGERSOLL RAND  روسرپمک روسرپمک لرتنک   لرتنک دحاو   دحاو ناونع : : ناونع 3838
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6208654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش.تسا عنامالب  ناسکی  ییاراک  ینف و  تاصخشماب  یاهدنرب  ریاس  داهنشیپ.یتسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب تفن  تسیلردنو  زج  ناگدننک 

1101093631005381 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زج ناگدننک  تکرش.تسا  عنامالب  ناسکی  ییاراک  ینف و  تاصخشماب  یاهدنرب  ریاس  داهنشیپ.یتسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   DETECTOR :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب تفن  تسیلردنو 

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دود دود مالعا   مالعا دربراک   دربراک یناشن   یناشن شتآ   شتآ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3939

یناشن یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یناشن شتآ  متسیس  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006080 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنزاش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   CO SUPPRESSION SYSTEM یتراجت مان   SIEX CO2 لدم یناشن  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ایرآ دنهس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SISICO یتراجت مان   AFE CO2 لدم  CO2 زاگ هارمه  هب  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

تس 70 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   ROTAREX هدنزاس عجرم   B07504004 لدم  kg 10 زاگ مجح  اب   CO2 کتیدریاف کیتاموتا  یناشن  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
دنوایرآ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  گروبمازکول 

هاگتسد 70 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

HD هدنزاس عجرم   HD RELIABLE IMENTIAR VIKING SAMACO یتراجت مان   gaseous لدم  FM200 CO2 IG55 قیرح ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
ناهاپس رهپس  نیماح  هدننک  هضرع  عجرم   RELIABLE IMENTIAR VIKING SAMACO

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناشن شتآ  متسیس  یکدی  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپب  الاک  تاصخشم 

دشابیم هباشم  دکناریا 
( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 

* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 
0151036 اضاقت : هرامش 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6209621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراک میس  مدوم   - قیرح مالعا  یتسش   - قیرح ریژآ  یدادعت  - روتکتد یدادعت  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  قبط  سانجا  یقابلا 

1101093197000016 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DURAG هدنزاس عجرم   DURAG یتراجت مان   P/N:D-LX 100UA/94 EX لدم قیرح  مالعا  متسیس  هلعش  روتکتد  الاک :  مان 
نارهت بانرجف  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  امتح  یتایلام  کرادم  هارمه  هب  هناماس  رد  یقیقح  صخشای  یقوقح  یمسر  روتکاف  شیپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لاسرا  روتکاف  لصا  سنج  هارمهب  -2

.دیریگب سامت  یردیح  یاقآ  هرامشاب 09366120752 لاوس  هنوگره  تروصرد  -3

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  - رذآ نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61112670-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هلعش   هلعش روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقلاخ یاقآ  سامت 024-33145333  نفلت  ناجنز - یا  هقطنم  قرب  یزکرم  رابنا  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000315 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  نکسا و  ًاددجم  مرف ، رد  یداهنشیپ  یاهتمیق  جرد  ینف و  تاصخشم  ءاضما  رهم و  لیمکت  تنیرپ و  زا  سپ  امازلا " راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب ربارب  دیاب  هناماس  رد  هدش  هئارا  یداهنشیپ  لک  تمیق  اب  تسویپ  لیاف  لک  تمیق  دیامن 

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

33145344-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  سراف  سناژروا  یزکرم  رابنا  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000303 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN547120 لدم دود  روتکتد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  سراف  سناژروا  یزکرم  رابنا  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم رابنا   رابنا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4242

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سراف   سراف سناژروا   سناژروا یزکرم   یزکرم رابنا   رابنا نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تشدلارصق  سناژروا  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000302 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN547120 لدم دود  روتکتد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  تشدلارصق  سناژروا  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6210074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تشدلارصق   تشدلارصق سناژروا   سناژروا زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4444

دود دود مالعا   مالعا روتکتد   روتکتد -- قیرح قیرح مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ قیرح - - قیرح مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ -- قیرح قیرح مالعا   مالعا نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسا  دات  دروم  کایرا  دنرب   - دشاب یم  دات  دروم  تسویپ  تسیل  قبط  مالقا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000311 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
امین رهپس  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MEDC یتراجت مان   SM87 قیرح مالعا  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

متسیس دامن  شتآ  هدننک  هضرع  عجرم   DMTECH یتراجت مان   FP9000L-4 لدم نوز  فراعتم 4  قیرح  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
رزخ شورس  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   MEDC یتراجت مان   DB3004BNH1BNR لدم قیرح  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

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

1401/11/09 زاین :  خیرات 
اراتسآ تراجت  هلالس  هدننک  هضرع  عجرم   YKB02A لدم دود  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   FDP یتراجت مان   ET 602 لدم یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09904327370 تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  - هاگشناد لاور  قبط  تخادرپ  - یتناراگ یاراد  تالوصحم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروصنم

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6210078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم تسوپب  هب  یتسیل  یط  یتساوخ  رد  مالقا  تاصخشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000330000043 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رتسگ شهوژپ  اناس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SE.NS یتراجت مان   SD-100 لدم یدود  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم تسوپب  هب  یتسیل  یط  یتساوخ  رد  مالقا  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916683445 یتسپ :  دک  رگشل ،  نابایخ  یادتبا  رالات ، هکلف  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224075-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220062-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هشقنو لوادج  تسویپ  هب  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تهج  تازیهجت  بصنو  دیرخ 

1101001533000079 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   HOCHIKI لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هشقنو لوادج  تسویپ  هب  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تهج  تازیهجت  بصنو  دیرخ 

9146615414 یتسپ :  دک  ولیس ،  هارراهچ  بالط -  یوک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32722019-051  ، 32709011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32735481-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدود یدود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4646

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش ناونع : : ناونع 4747

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

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

رورس6210200 قاتا  گنیروتینام  قیرح و  نالعا  متسیس  بصن  هحفص 22)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6198495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرها هبعش   Passive تازیهجت بصن  یلحم LOM و  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030687000062 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513934871 یتسپ :  دک  یدهلا ،  تنب  ناتسرامیب  بنج  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5232131-0773  ، 32541628-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26587888-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش   Pass ivePass ive تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو     LOMLOM  یلحم یلحم هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4848

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

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

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

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

6198548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا دصدردص  الاک  تسا  یضرف  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  ملق  123" اعومجم کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000182 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهگ هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   Rb Qrt 5 ac لدم  GHZ 5.8 سناکرف یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

بونج ناماگشیپ 
هاگتسد 123 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4949

رتویپماک رتویپماک یبناج   یبناج مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 - کلاس 09133217465 یاقآدامن  رارقرب  سامت  مالقا  دات  تهج  یضاقتم  دحاو  ینف  سانشراک  اب  تمیق  هئارا  زا  لبق  افطل   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  رتویپماک  یبناح  مزاول  دیرخ 

1101091138000360 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راهباچ دازآ  هقطنم  شزادرپ  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   LG هدنزاس عجرم   LG یتراجت مان  ( XBOOM GO (XG7QBK لدم رکیپسا  یتوص  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
یناهرب روپ  یلق  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-336045 لدم  0X2X8 port عون  KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   DRX-S70U لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   20X-DRU190A لدم یا  هرقن  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

IPOD یتراجت مان   USPF لدم  GB 32 تیفرظ یرومم  شلف  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
وردوخ ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   BMW وردوخ نفلت  یشوگ  رژراش  تسده و  تس  الاک :  مان 

تس 50 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

36277074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  هوکزوریف  هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیالک نیت  ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینف تاصخشم   Thin client Hatron

HDMI تروپ یاراد 
CPU CORI3 8 لسن

RAM 8GB
SSD256 دراه

لانرتسکا رتیار  ید  یو  ید  ددع  1
1101095494000005 زاین :  هرامش 

هوکزوریف ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرفص هیماس  هدننک  هضرع  عجرم   INHALED IDE لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   Cubi/Mini PC Cubi/8GB Up to 16GB/120GB SSD/IntelHD Graphic لدم  mini pc هارمه هنایار  الاک :  مان 
سیرتام تراجت  هعسوت و 

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

هوک زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   - دش دهاوخ  عوجرم  الاک  دشاب  هتشاد  تریاغم  هدش  دیق  تاصخشم  اب  هدش  یرادیرخ  سنج  هک  یتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  لاطبا  دیرخ  نیا  ددرگن  لاسرا  الاک  هدش  صخشم  یاه  خیرات  رد  هک  یتروص  رد  دشاب و 

3981759131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد   - لامش هداج  - هوکزوریف هوک ،  زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76448300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76400761-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیالک تنیالک نیت   نیت  -  - mini pcmini pc هارمه   هارمه هنایار   هنایار لانرتسکا -  -  لانرتسکا رتیار   رتیار یدید   یویو   یدید   ناونع : : ناونع 5151
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نامرک یخیرات ) تفاب   ) جنپ هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم تکرش  .دشاب  نامرک  نکاس  .دوش  یرازگراب  اددجم  یرازگ  تمیق  زا  سپ  هحفص  بلاق 6  رد  ملق  رب 77  لمتشم  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طسق رد 8  تخارپ.دشاب  دات  دروم  و 

1101095088000023 زاین :  هرامش 
نامرک یخیرات ) تفاب   ) جنپ هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ نامژار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان  هداتسیا  کر   6ES7408 لدم یکیتسالپ  لماک  نف  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

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

امتح.دشاب نامرک  نکاس  دیاب  امتح.دوش  یرازگراب  دیاب  اددجم  یرازگ  تمیق  زا  سپ  هک  دشابیم  هحفص  بلاق 6  رد  ملق  رب 77  لمتشم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم ماجنا  طسق  رد 8  تخادرپ  نمضرد.دشاب  دات  دروم  تهج و  ربتعم  تکرش 

7614839669 یتسپ :  دک  هارراهچ ،  شبن  رنهاب  دیهش  نابایخ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32253279-034  ، 32254094-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32254094-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ لماک   لماک نفنف   ناونع : : ناونع 5252
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس 9500 چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا  // تسویپ اضاقت و  حرش  قبط 

1101092179001690 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انرب ناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   6000W-DC لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-SR لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابتعا / دشابیم هباشم  دکناریا  / ددرگ یرازگراب  اضما  رهم و  یاراد  هدش  پیات  هناگادج  امازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  / تسویپ اضاقت و  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیلاعف هطیح  رد  / هصقانم زا  فذح  قوف  دراوم  تیاعر  مدع  / ییاشگزاب زا  دعب  زور  یلام 30 داهنشیپ 

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

53340238-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5353
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کارا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب طقف  روکذم  مالعتسا  - ییاتسور زکرم  تهج 31  تنارتنیا  هلاسکی  ینابیتشپ  دیرخ و  تساوخرد  - تسا یعقاوریغ  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یزکرم  ناتسا  رد  رقتسم  یاه  تکرش 

1101000331000042 زاین :  هرامش 
کارا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818983177 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  2 زاف وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33120342-086  ، 33139037-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131117-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم ناسکی  ییاراک  تیفیک و  ینف ،  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  یاهدنرب.یتسویپ  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  لباک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  شریذپ 

1101093631005385 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  شریذپ  دروم  ناسکی  ییاراک  تیفیک و  ینف ،  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  یاهدنرب.یتسویپ  تاصخشم  اب  لخاد  تخاس  لباک  عاونا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاتسور ییاتسور زکرم   زکرم   3131 تهج   تهج تنارتنیا   تنارتنیا هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 5454

دروم دروم ناسکی   ناسکی ییاراک   ییاراک وو   تیفیک   تیفیک ینف ،  ،  ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   لخاد   لخاد تخاس   تخاس یاهدنرب.یتسویپ   یاهدنرب.یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   لخاد   لخاد تخاس   تخاس لباک   لباک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   شریذپ   شریذپ

5555
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یررحم داتسا  ناور  باصعا و  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 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیاب اهالاک  دنرب  یمامت  / دشابیم یتسویپ  کرادم  رد  هکبش  تازیهجت  بصن  هنیزه  ملق  یرونربیف و 14  هکبش و  تازیهجت  ملق   18 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یتسویپ  کرادم  رد  رظندم  تساوخرد  قبط 

1101090933000032 زاین :  هرامش 
یررحم داتسا  ناور  باصعا و  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هقباس زاریش و  رهش  یموب  هدننک  نیمات  / دشابیم یتسویپ  کرادم  رد  ملق   32 لماش رظندم  تامدخ  الاک و  / دشابیم هباشم  یباختنا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  یتسویپ  کرادم  رد  روتکاف  شیپ  / دشابیم ههام  تروصب 5  تخادرپ  / دشاب هتشاد  یطابترا  هکبش  ینابیتشپ 

7144113331 یتسپ :  دک  یررحم ،  داتسا  ناور  باصعا و  ناتسرامیب  تشدورم  زاریش  هداج  رتمولیک 15  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605703-071  ، 32605701-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277502-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6209339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  یرتویپماک  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003459 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ارشب یهوژپ  هدنیآ  یروانف و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Access Net لدم یتارباخم  میس  یب  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

card :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن هنیزه   هنیزه ملق   ملق   1414 وو   یرونربیف   یرونربیف وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   1818 ناونع : : ناونع 5656

یرتویپماک یرتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5757
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نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش لیمکت  مرف  یراذگراب  دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یاهالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط   A100 دوید اتید  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا

1101001406000123 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وترپ هدنزاس  عجرم  ابص  طابترا  وترپ  یتراجت  مان   MHz 125 سناکرف  W 7/5 ناوت  V 5 ژاتلو  A 1/5 نایرج تدش   A100 لدم هنایار  هکبش  دوید  اتید  الاک :  مان 
ابص طابترا  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم  ابص  طابترا 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش لیمکت   لیمکت مرف   مرف یراذگراب   یراذگراب وو   دنربرکذ   دنربرکذ هباشم ، ، هباشم یباختنا   یباختنا یاهالاک   یاهالاک دک.تسویپ   دک.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   A100A100 دوید   دوید اتید   اتید ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 23 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  هکبش  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005449000016 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینیما دهاج  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SWITCH 2900 WS-C2960-24TT-L هنایار هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

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

.ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  سپس  هعلاطم و  تقد  هب  ( 2) اه تسویپ  افطل   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیوش یم  جراخ  مالعتسا  دنیارف  زا  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  صخشم  دیاب  امتح  یداهنشیپ  یالاک  لدم  - 

.دیئامن لصاح  سامت  یئایض 09133829433  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد 

8817653138 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223557-038  ، 32240001-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221902-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قباطم  رگید  ملق  هارمه 7  هب  ددع  دادعتب 500  تک 6  تکوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609003548 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 1,165 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   - روتکافشیپ قاصلا  زور -  هیوست 60  هدننک -  نیمات  هدهعب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

یتسویپ یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم رگید   رگید ملق   ملق هارمه  77   هارمه هبهب   ددع   ددع   500500 دادعتب   دادعتب   66 تکتک   تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 6060
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مالیا ناتسا  یسرزاب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 1 هب   KS-3200H4SM لدم  KDT دنرب تروپ  راهچ  تسیب و  یتیریدم  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دکناریا 

1101093254000008 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یسرزاب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددع دادعت 1 هب   KS-3200H4SM لدم  KDT دنرب تروپ  راهچ  تسیب و  یتیریدم  هکبش  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دکناریا 

6931374598 یتسپ :  دک  شناد ،  نادیم  شبن  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32246801-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32246808-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6209631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  نامزاس  یاه  هژورپ   RFP نیودت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000508 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

39902239 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
این رضحم  مناخ 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KS-3200H4SMKS-3200H4SM  لدم لدم   KDTKDT دنرب   دنرب تروپ   تروپ راهچ   راهچ وو   تسیب   تسیب یتیریدم   یتیریدم هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6161

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 19 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  رهشوب (  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   IP PHON دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000367 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم تمیق و  داهنشیپ  مرف  دشاب 3 - یم  تسویپ  ینف ب= تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  تسا 2 - هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تفرگ دنهاوخن  رارق  یسررب  دروم  دنیامنن  یراذگراب  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  هک  یاه  خساپ  هب  ددرگ 4 - یراذگراب  اددجم  ءاضما و  رهم و  ینف 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا یعامتجا نیمات   نیمات نامرد   نامرد تیریدم   تیریدم   IP PHONIP PHON  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6363

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

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

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

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

6209727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تن تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001121000240 زاین :  هرامش 
ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گرب امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق  سپس  هعلاطم  امتح  ار  مزاول  تساوخرد  تسیل  لودج  ریز  تاحیضوت  یمامت  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق   ) تسویپ رد  تسیل  اب  قباطم  - 
) ددرگ تسویپو  لیمکت  تسویپ  رد  مالعتسا 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک رظن  دروم  یالاک  اب  تریاغم  دوجو  تروص  رد  ددرگ و  ماجنا  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  الاک  لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  یناریا و  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ و  لاسرا  ددجم  یتسیاب  دوش و  یم  هداد  تدوع 

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

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

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنتن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6464

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

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

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

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

6209766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا   ) رفیر لانیجروا   WS-C2960X-48FPD-L تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000382 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
قیقد رازبا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HIRSCHMANN هدنزاس عجرم  نمشیره  یتراجت  مان   MAR1020 لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 

ایرآ
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لحم رد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .دوب  دهاوخ  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم و  دحاو  طسوت  دات  تفایرد و  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  .دشاب  یم  یزار  هاگشناد 

- یبارهم  09388001246

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274507-083  ، 34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) رفیر رفیر لانیجروا   لانیجروا   WS-C2960X-48FPD-LWS-C2960X-48FPD-L ناونع : : ناونع 6565

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

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

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

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

6209886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساساربروشک  نها  هار  سیلپ  یارب  تاقلعتم  هارمه  هب  ییویدار  کنیل  یکدی  تازیهجت  ملق  3 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000237 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  یشک  لباک  یرافح و  دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تخاسریز  تاطابترا  تکرش  تمدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002388 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هدهاشم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33223839-074  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناکرف سناکرف ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 6666

تخاسریز تخاسریز تاطابترا   تاطابترا تکرش   تکرش تمدخ   تمدخ ناونع : : ناونع 6767
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درونجب هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004089000077 زاین :  هرامش 

درونجب هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتروف  هدنزاس  عجرم  تن  یتروف  یتراجت  مان   FG 200F لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب قوف  لودج  قباطم  تسیاب  یم  الاک  تاصخشم  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه  - 2

.دسر یم  تخادرپ  هلحرم  هب  هاگشناد  ینف  سانشراک  دات  زا  دعب  روتکاف  غلبم  - 3

9453155111 یتسپ :  دک  نیارفسا ،  درونجب –  هداج  رتمولیک 4  درونجب –  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221000-058  ، 32201000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32410700-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 6868
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6210020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و داهنشیپ  هئارا  ** 0140030-40 یاضاقت - مهد هاگشیالاپ  ** P/F VIBRATION MONITORING SYSTEM: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام 

1101097684000482 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA یتراجت مان  لدم 3300   DCS گنیروتینام متسیس  طبار  دربراک  لماک  لباک  الاک :  مان 
نیشار دنولا  رتسگ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   BENTLY NEVADA

تس 2 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466291 ** 09170161929 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466291-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس طبار   طبار دربراک   دربراک لماک   لماک لباک   لباک ناونع : : ناونع 6969

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

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

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

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

6210321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  هپس  کناب  یرذآ  هار  هس  رابنا  ریاود  نیب  یزادنا  هار  بصن  تازیهجت و  هارمه  هب  یرون  ربیف  یشک  لباک  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف 

1201001036000594 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

سامت نفلت  تسویپ  لیاف  حرش  هب  هپس  کناب  یرذآ  هار  هس  رابنا  ریاود  نیب  یزادنا  هار  بصن  تازیهجت و  هارمه  هب  یرون  ربیف  یشک  لباک  حرط  یارجا  - 
هپس کناب  لک  رابنا  هزیروتساپ  ریش  نیزنب  پمپ  زا  لبق  دنرز  یرتم   45  - یرذآ هار  هس  سردا -  یلخاد 101-  02166694076

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

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

تکرش روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  دیدزاب و  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  حرط  یارجا  تهچ  لحم  زا  دیدزاب  دشاب .  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش هئارا  عومجم  تروص  هب  تمیق  دش .  دهاوخ  فذح  نیمات  دنیآرف  زا 

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6208835vmware وopen-e یرازفا مرن  هتسب  /vmware vsphere رورس اقترا  هحفص 13)تیدپآ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ6209095 سوریو  یتنآ  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اب6209448 تیولوا  ( . تسه هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  بصن  نیبرود و  تاحیضوت 
.ددرگ هعلاطم  تخادرپ  دیرخ و  طیارش  افطل  دشاب و  یم  یموب  تکرش 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رادم6209479 نیبرود  قرب -  میسقت  هبعج   - CAT 6 هکبش لباک  تروپ -  هدزناش  هکبش  اتید  چیئوس 
smd روتکژورپ میس -  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  لاتیجید -  هتسب 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاناک6209584 سنسیال   SIP TRUNK(13 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رابنا رابنا ریاود   ریاود نیب   نیب یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7070
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6209909XGS 3100 Security Appliance لدم سوفوس  یرازفا  تخس  لاوریاف  هحفص 13)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6209940 یتنآ  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هحفص 13)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

154172 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6209126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154172 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ولبات تخاس  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/11/07 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولبات ولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 7171
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  مرف و  قباطم   Symantic Panel PC 670 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003450 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرفص اضر  هدننک  هضرع  عجرم   LC لدم  panel لاتیجید رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن همیمض  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشدازآ ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشدازآ ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  هدودحم  رد  یدزمتسد  تروصب  دنمشوه  ولبات  بصن  یاه  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(( د  ) دنب هرصبت 15  یلخاد -  تارابتعا  لحم  زا  )

1101093536000066 زاین :  هرامش 
رهشدازآ ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1402/11/11 زاین :  خیرات 
رهش دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4961675138 یتسپ :  دک  رهشدازآ ،  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  رهش ،  دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35729922-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35722672-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LCLC  لدم لدم   panelpanel لاتیجید   لاتیجید رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 7272

لحم لحم زازا   )) رهشدازآ   رهشدازآ ناتسرهش   ناتسرهش قرب   قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تیریدم   تیریدم هدودحم   هدودحم ردرد   یدزمتسد   یدزمتسد تروصب   تروصب دنمشوه   دنمشوه ولبات   ولبات بصن   بصن یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
(((( دد  ) ) دنب دنب   1515 هرصبت   هرصبت یلخاد -  -  یلخاد تارابتعا   تارابتعا
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6208816TH-55-SQE1 یتعنص هحفص 22)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

6209051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ًاعمج نازیم  هب  عطقنم  طخ  دتمم و  طخ  تروص  هب  هجرد 1  یکیفارت  دیفس  درز و  گنر  اب  نابایخ  یلوط  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوط رتمولیک   16

1101005253000073 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
رتم 16000 دادعت : 

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

.دیئامرف لصاح  سامت  یریبد  یاقآ  نفلت 09189312016  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731818591 یتسپ :  دک  نیسره ،  یرادرهش  - نارادساپ هاپس  راولب  نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124440-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45124522-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ًاعمج ًاعمج نازیم   نازیم هبهب   عطقنم   عطقنم طخطخ   وو   دتمم   دتمم طخطخ   تروص   تروص هبهب     11 هجرد   هجرد یکیفارت   یکیفارت دیفس   دیفس وو   درز   درز گنر   گنر اباب   نابایخ   نابایخ یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
لوط لوط رتمولیک   رتمولیک   1616
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ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیاب تالوصحم  هیلوا و  یاه  کمک  هبعج  یهجو و  ثلثم 3 ولبات و  نز و  کمشچ  غارچ  تسیا و  تکار  یکیفارت و  طورخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ضیوعت  یتناراگ  یاراد 

1101003273000369 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.332-L دک  cm 90 زیاس ینلیتا  یلپ  سنج  یکیفارت  رادشه  طورخم  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ناجنز  یرادهار  لک  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  دش و  دهاوخ  هداد  تدوع  یطاسب 09187216891  سدنهم  سانشراک  دات  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم یاهلور 200  رد  یلور  تروص  هب  یتناس  راطخا 25  درز  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000938 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تینما راون  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لور  الاک  دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیلوا هیلوا یاه   یاه کمک   کمک هبعج   هبعج وو   یهجو   یهجو ثلثم  33 ثلثم وو   ولبات   ولبات وو   نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ وو   تسیا   تسیا تکار   تکار وو   یکیفارت   یکیفارت طورخم   طورخم ناونع : : ناونع 7575

یرتم یرتم   200200 یاهلور   یاهلور ردرد   یلور   یلور تروص   تروص هبهب   یتناس   یتناس   2525 راطخا   راطخا درز   درز راون   راون ناونع : : ناونع 7676
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یوضر ناسارخ  ناتسا  فاوخ  ناتسرهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 09159929743 هب  هدیمهف  یاقآ  اب  سامت  تسویپ و  تسیل  حرش  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092965000046 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  فاوخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نتب سیتب  هدننک  هضرع  عجرم   kg 50 نزو یدنب  هتسب  دقاف   15X30X50cm زیاس راد  خپ  یسرپ  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 2,280 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نتب سیتب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cm 6 تماخض  10x20 cm داعبا یرجآ  حرط  یسرپ  ینتب  شوپفک  الاک :  مان 
ددع 67,200 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
مج نتب  سیتب  هدننک  هضرع  عجرم   kg 39 یدنب هتسب  دقاف   20x30x35x10 cm زیاس ویناک  ینتب  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 

ددع 11,760 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09159929743 هب  هدیمهف  یاقآ  اب  سامت  تسویپ و  تسیل  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9561737934 یتسپ :  دک  باهش ،  نابایخ  فاوخ -  ناتسرهش  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222091-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54228661-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویناک ویناک ینتب   ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ لودج   لودج یسرپ -  -  یسرپ ینتب   ینتب شوپفک   شوپفک راد -  -  راد خپخپ   یسرپ   یسرپ ینتب   ینتب لودج   لودج ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریوصت  تسویپ و  مالعتسا  حرش  هب  دهشم  دیراورم  یتینارگ  یگنس  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050196000004 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  تخدیب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دامع هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف   cm 10 تماخض  50x25 cm زیاس دیراورم  لدم  تینارگ  گنس  سنج  ینابایخ  لودج  الاک :  مان 

یدزیروپروفغ دامع  هدننک  هضرع  عجرم  یدزیروپروفغ 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دامع هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف   cm 10 تماخض  30x50 cm زیاس دیراورم  لدم  تینارگ  گنس  سنج  ینابایخ  لودج  الاک :  مان 

یدزیروپروفغ دامع  هدننک  هضرع  عجرم  یدزیروپروفغ 
ددع 235 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
تخدیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ریوصت  تسویپ و  مالعتسا  حرش  هب  دهشم  دیراورم  یتینارگ  یگنس  لودج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9694146114 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  راولب  تخدیب -  رهش  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57332250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57332331-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینارگ یتینارگ یگنس   یگنس لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  راهبلگ  دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.راهبلگ رهش  رد  لیوحت  تسویپ و  لیاف  قباطم  دیرخ  .دشابیم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093255000031 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  راهبلگ  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رتسگ تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هنایبا  رتسگ  تراجت  هدنزاس  عجرم   AK30 لدم ینلیتا  یلپ  سنج  یکیفارت  هدننک  ادج  هکشب  دنب  هار  الاک :  مان 

هنایبا
ددع 2,000 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9361469196 یتسپ :  دک  راهبلگ ،  یرادرهش  نامتخاس  انیس - نبا  راولب  راهبلگ - رهش  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323232-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323232-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6210055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یکیفارت هدننک   هدننک ادج   ادج هکشب   هکشب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 7979

ریذپ ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس ینمیا   ینمیا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریذپ بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  ینمیا  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003599000070 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0501000103  یعبرم  رتم  زیاس  هلاس  رمع 7  اب  گنربش  یلیر  یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

عبرم رتم  125 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0504005302   90x90 cm داعبا  m 4/5 عافترا یلیفورپ  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
قرش روحم  نازاس  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یسدنهم  گنربش  اب  لدم   cm 75 رطق هریاد  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 52 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

قرش روحم  نازاس  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یسدنهم  گنربش  اب  لدم   cm 75 عافترا ثلثم  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 104 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0504003102   60x60 cm داعبا  m 3/5 عافترا یلیفورپ  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 104 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

ییایرآ سیدنت  نایوج  هار  هدننک  هضرع  عجرم  ییایرآ  سیدنت  نایوج  هار  هدنزاس  عجرم  ینهآ   33x60 cm زیاس یلیطتسم  رباعم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
ایمیک نارتسگ  ماف  لارام  هدننک  هضرع  عجرم   kg 250 یزلف هکشب  دیفس  گنر  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 500 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

نایچمامح یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 150 یزلف هکشب  یکیفارت  گنر  صوصخم  رنیت  الاک :  مان 
هکشب 50 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
گنر عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  روشک  نارادهار  ینواعت  هدنزاس  عجرم  دیبسالگ  امنهر  یتراجت  مان   kg 25 هسیک یدنب  هتسب  عون  دیبسالگ  هدننک  قارب  الاک :  مان 

نوتلآ
هسیک 250 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  ود  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنیامن یراذگراب  زاجم  ءاضما  رهم و  هب  ار  یتساوخرد  دانسا  هیلک  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ   ) دادرارق اهب و  مالعتسا  دانسا  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717833115 یتسپ :  دک  یرافغ 25 ،  شبن  یرافغ  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342137-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342070-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  گرب  کی  تسویپب  یسرجوینو  یکیفارت  هناوتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشمدک  ناریا 

.ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  ساسارب  یداهنشیپ  غلبم 
1101001407000224 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ دور  فیس  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  دور  فیس  هدنزاس  عجرم   25x75 cm زیاس یکیفارت  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52323114-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرجوینو یسرجوینو یکیفارت   یکیفارت هناوتسا   هناوتسا ناونع : : ناونع 8181

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

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

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

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

6210316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار غارچ  هیاپ  ددع  تسویپ و 4  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  یکیفارت  هدنرامش  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005253000074 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
روکار یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یهجو  تشه  لدم   m 6 زیاس ییامنهار  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم  یدیشروخ  یرون  متسیس   cm 30 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  یا  هناخ  کت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

.دیئامرف لصاح  سامت  داژن  سابع  یاقآ  نفلت 09187316009  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731818591 یتسپ :  دک  نیسره ،  یرادرهش  - نارادساپ هاپس  راولب  نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124440-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45124522-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت هدنرامش   هدنرامش ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 8282

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

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

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

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

6210340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب تیولوا.دشابیم  تسویپب  تاصخشم  ، رتم لوط 3200  هب  ناگرزاب  - وکام روحم  ینایم  ژوفر  لودجدشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک لحم  رد  لیوحت.دشابیم  یموب  ناگدننک  دیلوت 

1101094667000058 زاین :  هرامش 
وکام یتعنص  یراجت    دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناخ فلخ  سابع  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   30x50 cm داعبا ینابایخ  لودج  الاک :  مان 
ددع 20,000 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تیولوا.دشابیم  تسویپب  تاصخشم  ، رتم لوط 3200  هب  ناگرزاب  - وکام روحم  ینایم  ژوفر  لودج  تساوخرد  دروم  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه.تسا  لوبق  دروم  ینف  دات  اب  مالقا  راک ، لحم  رد  لیوحت.دشابیم  یموب  تاجناخراک  ناگدننک  دیلوت 

5867113115 یتسپ :  دک  وکام ،  دازآ  هقطنم  نامتخاس  ناگرزاب  وکام  تیزنارت  هداج  رتمولیک 2  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3100-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34377979-044 :: 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  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

3030 x50 cmx50 cm  داعبا داعبا ینابایخ   ینابایخ لودج   لودج ناونع : : ناونع 8383

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

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

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

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

6209149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیچرجآ بیرخت و  یشک و  نهآ  اب  هارمه  روتوم  اب  هارمه  کی  هجرد  مونیمولآ  سنج  یقرب  یا  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094906000201 زاین :  هرامش 

نادابآ کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ارآ امن  نیرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ارآ  امن  نیرد  هدنزاس  عجرم  لدم 2016   3x3 m زیاس یموینیمولآ  سنج   SDC روتوم اب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالساب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تقد  اب  زاین  یلک  حرش  افطل 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اددجم  دامن و  اضما  رهم و  هعلاطم  زا  سپ  ار  یتسویپ  کرادم  نینچمه 

6316873583 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  رهم  امنیس  بنج  ملعم  راولب  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226268-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53224622-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی هجرد   هجرد مونیمولآ   مونیمولآ سنج   سنج یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط  گنیکراپ (  برد  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000413 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   B-L-K لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( زرواشک یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09153751153 /  09366107762  : سامت هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ قبط   قبط گنیکراپ (  (  گنیکراپ برد   برد دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یا  هرک  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090826000010 زاین :  هرامش 

هورق ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   2500x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 80  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

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

هورق رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یرادوخ  هدش  هداد  ینف  تاصخشم  نداد  ریغت  زاو  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هارو  بصنو  لمح  هنیزهو  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6661833843 یتسپ :  دک  یهانپ ،  دیهش  لامج ک  دیس  ناتسدرک خ  هورق  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220146-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220148-087 :: 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

ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو تمیق  اب  تامدخ  الاک و  هیلک  تسویپ  مالعتسا  حرشب  یدالوف  هغیت  اب  ( پآ لور   ) یا هرکرک  برددشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  اه  هنیزهددرگ  مالعا 

1101003327000039 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

طبار یلع  هدننک  هضرع  عجرم  رد  افکآ  هدنزاس  عجرم  پآ  لور  لدم   500x400 cm زیاس یموینیمولآ  سنج  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هناماس رد  مالعتسا  باوجرد  تسویپ  حرشب  دادرارق  دقع  تهج  یراک  هموزر  زایندروم و  کرادم  مامضناب  دات  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  رف  یناطلس  یاقآ  هرامش 09113520394 اب  ینف  لاوئس  هنوگره  .ددرگ  همیمض 

4818814887 یتسپ :  دک  هیحان 1 ،  شرورپ  شزومآ  یوربور  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33313916-011  ، 33313145-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33313135-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب یایا   هرک   هرک برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

یموینیمولآ یموینیمولآ سنج   سنج یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 8787

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

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

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

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

6209552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یفجن  سدنهم  اب  یرادا  میات  رد  رتشیب  تاعالطا  تهج  تومیر ) ، لفق ، کج ) یلرتنک تومیر  یگنیراپ  کج  ددع  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیریگب سامت   09166818862 سامت هرامش 

1201001262000020 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلاس یتناراگ 2  اب  مرگولیک  ییاج 250  هب  اج  تردق  یرتم و  هگنل 3  ره  ییاج  هب  اج  ناوت  ( تومیر ، لفق ، کج ) یلرتنک تومیر  گنیکراپ  برد  کج  - 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوجو هب  طونم  یرادا و  لحارم  یط  ، الاک بصن  لیوحت و  زا  دعب  تخادرپ  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  هاگتسیا  لحم  رد  الاک  بصن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  سامت  هرامش  روتکافشیپ و  هئارا  .دشابیم  زکرم  یلام  رد  یگنیدقن 

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43247748-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تومیر تومیر ،، لفق لفق ،، کجکج )) یلرتنک یلرتنک تومیر   تومیر یگنیراپ   یگنیراپ کجکج   ددع   ددع ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یرافح  یلم  تکرش  ینابیتشپ  یتایلمع و  هاگیاپ  رد  هبوصنم  یا  هرکرک  برد  ددع  تشه  یزادنا  هار  سیورس و  ریمعت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شیک هبعش 

1101093985008944 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 076-44421213-19  اب  ماهبا  هنوگ  ره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3324134-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یایا هرکرک   هرکرک برد   برد ددع   ددع تشه   تشه یزادنا   یزادنا هار   هار وو   سیورس   سیورس ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 8989

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

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

زا 157 ھحفص 69 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/auku8w32rs5ae?user=37505&ntc=6210117
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6210117?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخاسریز تاطابترا  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 13 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6208757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  لگتفه - یرونربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002383 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 

خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 
هدیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تلوب  هتسبرادم  نیبرود  - لاناک 32 گنوسماس nvr طبض هاگتسد   - لاتیجید نرتسو  لانرتنیا  تیابارت  12 دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
6010qnd گنوسماس ماد  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  -6020qno گنوسماس

1101094216000067 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak E310s لدم  TB 12 تیفرظ  SAS رلرتنک کت  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
نیمز قرشم  ناگرهم  یعاس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   QNO_7080R لدم تلوب  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نیمز قرشم  ناگرهم  یعاس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   QND_7080R لدم ماد  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
ارآ نمیا  یتراجت  مان  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   IAP.NR- S9064R لدم  NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تلوب   تلوب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود -- لاناک لاناک 3232 گنوسماس گنوسماس nvrnvr طبض طبض هاگتسد   هاگتسد  - - لاتیجید لاتیجید نرتسو   نرتسو لانرتنیا   لانرتنیا تیابارت   تیابارت 1212 دراه دراه ناونع : : ناونع
601060 10 qndqnd گنوسماس گنوسماس ماد   ماد هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود -- 60206020 qnoqno گنوسماس گنوسماس

9191
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نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تلوب  هتسبرادم  نیبرود  - لاناک 32 گنوسماس nvr طبض هاگتسد   - لاتیجید نرتسو  لانرتنیا  تیابارت  12 دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
6010qnd گنوسماس ماد  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  -6020qno گنوسماس

1101094216000067 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak E310s لدم  TB 12 تیفرظ  SAS رلرتنک کت  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
نیمز قرشم  ناگرهم  یعاس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   QNO_7080R لدم تلوب  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نیمز قرشم  ناگرهم  یعاس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   QND_7080R لدم ماد  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
ارآ نمیا  یتراجت  مان  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   IAP.NR- S9064R لدم  NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تلوب   تلوب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود -- لاناک لاناک 3232 گنوسماس گنوسماس nvrnvr طبض طبض هاگتسد   هاگتسد  - - لاتیجید لاتیجید نرتسو   نرتسو لانرتنیا   لانرتنیا تیابارت   تیابارت 1212 دراه دراه ناونع : : ناونع
601060 10 qndqnd گنوسماس گنوسماس ماد   ماد هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود -- 60206020 qnoqno گنوسماس گنوسماس

9292
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تخاسریز تاطابترا  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 13 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6208938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زدهد - یرونربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002384 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 

خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 
هدیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 9393
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دزی ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت هرامش  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسراو  لمح  هنیزه  ودشابیم  تسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدابآرخف یگنهامه 09133593166 

1101003271000026 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم   HD-NVR یتراجت مان   8032HD لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشابیم دزی  ناتسا  نکسم  کناب  تیریدم  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916847388 یتسپ :  دک  یحالف ،  راسمیت  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250512-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38242084-035 :: 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

یتایلام روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ناتسزوخ یتایلام  روما  لک  هرادا  نادرگ  نیبرود  یتوص و  هاگتسد  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001216000172 زاین :  هرامش 

یتایلام روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133713133 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  - نیطسلف نابایخ  - یولوم نادیم  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3336612-0613  ، 33336612-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336570-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9494

یتایلام یتایلام روما   روما لکلک   هرادا   هرادا نادرگ   نادرگ نیبرود   نیبرود وو   یتوص   یتوص هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9595

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

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

زا 157 ھحفص 74 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/68fxvuqu3k452?user=37505&ntc=6208953
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6208953?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/enry7j42y55da?user=37505&ntc=6208977
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6208977?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ینامزاس  :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6208993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005981000001 زاین :  هرامش 

هنحص هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامز تراجت  نیرفآ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   MX-OPT14-L22 لدم هتسبرادم  نیبرود  صوصخم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

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

هنحص هاشنامرک ،  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ  زاین  دروم  مالقا  نیبرود و  تاصخشم  ریاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  ربتعم  یهاوگ  هئارا  رب  طونم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  هنوگره  تخادرپ 

دنشاب  هلاس  یتناراگ 5  یاراد  یناریا و  اه  نیبرود 
دشاب  یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 

دشاب یم  تسویپ  مالقا  تاحیضوت  ریاس 

6746139588 یتسپ :  دک  تارداص ،  کناب  هچوک  بنج  یمتسر  دیهش  نابایخ  هنحص  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48483265-083  ، 48326553-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48322254-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 9696
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قناولک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پمپ هاگیاج  یارب  یتسویپ  مالعتسا  زیر  حرش  هب  هریغ  دراه و  نیبرود و  لیبق  زا  هتسبرادم  نیبرود  زایندروم  یاهالاک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش نیزنب 

1101090609000011 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  قناولک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
سیره رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادرهش نیزنب  پمپ  هاگیاج  یارب  یتسویپ  مالعتسا  زیر  حرش  هب  هریغ  دراه و  نیبرود و  لیبق  زا  هتسبرادم  نیبرود  زایندروم  یاهالاک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5395159441 یتسپ :  دک  قناولک ،  یرادرهش  تیالو  نابایخ  قناولک -  رهش  سیره - ناتسرهش  سیره ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43445312-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43445332-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6209419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رذکشا هیحان  رد   TBS هاگتسیا ددع  نیبرود 10 ییانشور و  تهج  کیئاتلووتف  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091426000400 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریغ هریغ وو   دراه   دراه وو   نیبرود   نیبرود لیبق   لیبق زازا   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود زایندروم   زایندروم یاهالاک   یاهالاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

TBSTBS هاگتسیا   هاگتسیا ددع   ددع 1010 نیبرود   نیبرود وو   ییانشور   ییانشور تهج   تهج کیئاتلووتف   کیئاتلووتف متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9898
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هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطل دشاب و  یم  یموب  تکرش  اب  تیولوا  ( . تسه هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  بصن  نیبرود و  تاحیضوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  تخادرپ  دیرخ و  طیارش 
1101009033000537 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا لامک  هدننک  هضرع  عجرم  ایکون  یتراجت  مان   E75 لدم لسکیپاگم  نیبرود 3/2  ثوتولب و  یاراد GPS و  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب 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 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6209463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 4  طیارش  هدش و  تسویپ  ینف  تاصخشم  تسیل  قبط  قرب  شزومآ  زکرم  یریوصت  تراظن  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007004000281 زاین :  هرامش 

قرب تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئاجر هاگپ  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   2011EGT لدم  PC هنایار الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  ار  دوخ  تاداهنشیپ  دنشاب  یم  زاجم  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت  .تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروص  هب  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت  .دنیامن  هئارا 

9414991187 یتسپ :  دک  قرب ،  ورین  عیزوت  تکرش  یناقلاط -  نابایخ  یناگرزااب -  نادیم  درونجب -  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31777412-058  ، 31777413-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235134-058 :: 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

طیارش طیارش افطل   افطل وو   دشاب   دشاب یمیم   یموب   یموب تکرش   تکرش اباب   تیولوا   تیولوا ( . ( . تسه تسه هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک    ) ) یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط بصن   بصن وو   نیبرود   نیبرود تاحیضوت   تاحیضوت ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هعلاطم   هعلاطم تخادرپ   تخادرپ وو   دیرخ   دیرخ

9999

ههام ههام   44 تخادرپ   تخادرپ طیارش   طیارش وو   هدش   هدش تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم تسیل   تسیل قبط   قبط قرب   قرب شزومآ   شزومآ زکرم   زکرم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100
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نارهت ناتسا  دابا  ربکا  رهش  میسن  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لارتناس یاه  نفلت  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093980000017 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  دابا  ربکا  رهش  میسن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هاگتسد 302 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3766193111 یتسپ :  دک  ریت ،  تفه  نادم  شبن  هر )  ) ینیمخ مما  راولب  رهش  میسن  ناتسراهب  ناتسرهش  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56767339-021  ، 56753655-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56753646-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لارتناس لارتناس یاه   یاه نفلت   نفلت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 10 110 1

متسیس متسیس ویدار   ویدار لاتیجید -  -  لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود قرب -  -  قرب میسقت   میسقت هبعج   هبعج  -  - CAT 6CAT 6 هکبش   هکبش لباک   لباک تروپ -  -  تروپ هدزناش   هدزناش هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
smdsmd  روتکژورپ روتکژورپ میس -  -  میس یبیب   لاقتنا   لاقتنا

102102
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.دامرفب تمیق  مالعا  یتسویپ  مرفرد  امرفراک  رظن  دروم  طیارش  هب  هجوتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرفعج نابایخ  هاشنامرک - یا  هفرحو  ینف  یا  هفرحو  ینف  هاگشناد  رابنا  لیوحت 

1101094867000019 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   NETLAND یتراجت مان   F1603-PGS لدم تروپ  هدزناش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
کاترف رکتبم  سراپ 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   RECBER هدنزاس عجرم  ربشیر  یتراجت  مان  یلور  هتسب   LSZH شکور سنج   m 500 لوط  SFTP لدم راددلیش   CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت 

هتسب 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   10x10 راکور قرب  میسقت  هبعج  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان  ( WDBBGB0080HBK MY-BOOK(FU لدم  TB 8 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

تاشورپ ناشیدنا  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یگرزب هلا  حور  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG DAHUA یتراجت مان   DH-IPC-HFW3200C لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/15 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 100 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRZ-4506 لدم  cm 34 عافترا  45x57 cm داعبا تینوی  یراوید 6  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  LHG5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هشوت باهش  هدننک  هضرع  عجرم  هشوت  باهش  یتراجت  مان   W 200 ناوت  OPAL PRO 942031412 لدم  smd روتکژورپ الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسا ،  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  داجس -  ماما  راولب  زا  دعب  یرسک - )  یرفعج (  دیهش  نابایخ  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6718953114

37242569-083  ، 37240061-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37240062-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" یدعس نامتخاس  یلیمکت  هتسبرادم "  نیبرود  هاگتسد  نیمات  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000163 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات یراک  هموزر  نینچمه  هدش و  اضما  رهم و  تمیق ، مالعتسا  دانسا  هیلک  تسویپ (  یکینورتکلا  یاه  هداد  رد  هدش  مالعا  طیارش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  تسیاب  یم   pdf لیاف بلاق  رد  هدننک 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86711019-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهبا یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6209502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  لکد  اب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092204000285 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رهبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم یدمحا  نیسح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-WR1500S لدم  SSE تیال مراو  ینوس  یلسکیپاگم  یتراظن 5   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدمحا نیسح  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

ناراکنامیپ.دشابیم ( راکنامیپ ) هدنشورف هدهع  هب  تاموزلم  رگیدو  نویسادنوف  یارجا.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لیاسو  تامزاول و  هیلک  لمح  هیلرک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنراد رارق  تیولوا  رد  یلحم 

4561917974 یتسپ :  دک  رهبا ،  یرادرهش  رهشمرخ  راولب  رهبا  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35279000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35225702-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 103103

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لکد   لکد اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  تاقلعتمو ،  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091416000287 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B30T20F لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6615789181 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یدرورهس -  نادیم  داشرا -  راولب  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33184422-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33184466-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک رنهاب  دیهش  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنر بش  رد  دید  لسکیپ  اگم  تیفیک 4 اب   ip dom e نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090412000126 زاین :  هرامش 

نامرک رنهاب  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ تعنص  کادآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DIGI CAP یتراجت مان   DS-6101 HFI-IP لدم هتسبرادم  نیبرود  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

برد ات  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  نیبرود .  دوخ  رد  نفورکیم  نتشاد  تیالراتسا  یگنر  بش  رد  دید  لسکیپ  اگم  تیفیک 4 اب   ip dom e نیبرود  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیئامرف لصاح  سامت  یرامعم  اب 09136684002  لاوس  هنوگره  تهج   . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزکرم  رابنا 

7616913439 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  رنهاب -  دیهش  هاگشناد  شهوژپ -  نادیم  ماما -  هارگرزب  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31323061-034  ، 31323000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257165-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   تاقلعتمو ،  ،  تاقلعتمو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

یگنر یگنر بشبش   ردرد   دید   دید لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم 44 تیفیک   تیفیک اباب     ip dom eip dom e نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روپ یسمش  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قوف حرش  هب  یلاتیجید  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093889000027 زاین :  هرامش 

روپ یسمش  دیهش  یا  هفرح  ینف و  هدکشزوما  هدننک :  رازگرب 
زکرم هدننک  هضرع  عجرم   TIANDY هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TIANDY یتراجت مان   TC-C34HN لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناریا یرادا  یاهنیشام 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
یاهنیشام زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   TIANDY هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TIANDY یتراجت مان   TC-C35US لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناریا یرادا 
ددع 20 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1617766651 یتسپ :  دک  یرظتنم پ 1343 ،  دیهش  یوربور خ  دنوامد  یادتبا خ  نیسح  ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77558392-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77558392-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاتیجید یلاتیجید هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6209912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000468 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 70   DS-2CD2T66G2-4I لدم تلوب  نیبرود  - 

ددع دادعت 12   DS-2DE4425IW-DE لدم  PTZ نیبرود
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  82 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هناماس  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاره قفاب و  ناکدرا  یحاونرد  tbs هاگتسیا نیبرود 10  ییانشور و  تهج  کیئاتلووتف  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091426000401 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 108108

tbstbs هاگتسیا   هاگتسیا   1010 نیبرود   نیبرود وو   ییانشور   ییانشور تهج   تهج کیئاتلووتف   کیئاتلووتف متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 109109
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6210199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- یتناراگ والاک  تلاصا  - هدننک نیماتاب  بصنو  لمح  - هباشم دکناریا  - هناماسرد لک  تمیق  جرد  - نامرکرنهاب ناتسرامیب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادمرد  مالعتسا  گربوروتکاف  تبث 

1101094336000602 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مج راشفا  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   CATALYST C2960S-24ST-S هنایار هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه  - داد رارق  ساسارب  تخادرپ   – دشابیم ناتسرامیب  هنایار  دحاو  لوئسماب  یگنهامه  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  - تالوصحم یتناراگ  - تاصخشم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسارح هنایار و  دحاو  هیدات  زادعب  تابوصم  تاارجا و  هیلک  - هدننک نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگن  - هدننک نیمات  هدهعرب  بصن  الاک و  لیوحت 

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتم6210156 داعبا 50  رد  دنمشوه  هحفص 22)هناخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسرامیب ناتسرامیب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1101 10

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 " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 ( صاخ یماهس  سراف (  جیلخ  فدص  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ینف یفیک و  یبایزرا  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SAD010006 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Insulation Accessories Material دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام ارجا 4  تدم 

یاهباسح اصافم  هدش و  ماجنا  یاهدادرارق  قدصم  یپک  هئارا  هجو -  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 4.650.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبایزرا کرادم  یسررب  تهج  تسا  هدش  یهاوگ  دادرارق  فرط  یامرفراک  یقوقح  روما  ای  هاگداد  ای  یمسر  دانسا  هناخرتفد   ) حالصیذ عجارم  زا  یکی  رد  هک  طبریذ 

تسیمازلا نارگ  هصقانم  یفیک 

دحاو 510 هقبط 5 - کنو -  نایار  نامتخاس  کالپ 18  ییاهب -  خیش  نادیم  یبرغ  علض  نارهت -  - هصقانم دانسا  عیزوت   :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  ریبد  قوف -  سردآ  یداهنشیپ  تاکاپ  لیوحت 

دحاو 510 سنارفنک  نلاس  قوف   - سردآ فلا و ب  تاکاپ  شیاشگ 

یلخاد 177  02158265000 :: نفلت :: pgspc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرتویپماک6209339 هحفص 36)مالقا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6210250Insulation Accessories Material هحفص 84)دیرخ )  accessaccess

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

تاعطق و6210349 دیرخ  یزاس ،  نیریش  دحاو   DCS متسیس  SIEMENS تازیهجت تاعطق و  دیرخ 
یلزید تج  رتاو  دیرخ  یزاس و  نیریش  دحاو   DCS متسیس  ACCESSORIES تازیهجت

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود6208842 - لاناک 32 گنوسماس nvr طبض هاگتسد   - لاتیجید نرتسو  لانرتنیا  تیابارت  12 دراه
ماد هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  -6020qno گنوسماس هکبش  تلوب  هتسبرادم 

6010qnd گنوسماس

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6208845 - لاناک 32 گنوسماس nvr طبض هاگتسد   - لاتیجید نرتسو  لانرتنیا  تیابارت  12 دراه
ماد هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  -6020qno گنوسماس هکبش  تلوب  هتسبرادم 

6010qnd گنوسماس

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6208953 هتسب  رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

Insulation Accessories  MaterialInsulation Accessories  Material دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( 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 " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) video wallvideo wall  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  اب   MEGA Full HD 55” Video Wall LED یتعنص روتینام  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم  تاحیضوت و  مامت 

1101001409000076 زاین :  هرامش 
مالیا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 55 زیاس  55SE3B لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاحیضوت و مامت  -3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  اب   MEGA Full HD 55” Video Wall LED یتعنص روتینام  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم 

6935148111 یتسپ :  دک  مالیا ،  یادهش  هاگدورف  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236806-084  ، 32236803-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236803-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

video wall :: 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

6209485MEGA Full HD 55” Video Wall LED یتعنص هحفص 86)روتینام  )  video wallvideo wall

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

MEGA Full HD 55”  Video Wall LEDMEGA Full HD 55”  Video Wall LED یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1121 12
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  ریگدزد و  متسیس  تخاسریز  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001234 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرتم لوط  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm 0/6 رطق جوز  هتشر 4  دادعت   PVC شکور سنج   PVC قیاع سنج  سم  یداه  سنج   J-YY یتارباخم لباک  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 
رتم 70,000 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یرتم هرقرق   mm^2 1/5 عطقم حطس   V 1000-600 ژاتلو  PVC شکور سنج   PVC قیاع سنج  سم  یداه  سنج   NYCY 2x1.5rm/1.5 قرب لباک  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 
رتم 2,000 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یرگرگ یکلم  لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم   MANAP یتراجت مان   mm 3 زیاس  PVC سنج یشک  هلول  طبار  الاک :  مان 

ددع 4,000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاریش رتسگ  باساپ  هدننک  هضرع  عجرم   mm 1/9 تماخض  m 6 لوط  mm 25 رطق  PVC قرب هلول  الاک :  مان 
هخاش 5,000 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
متسیس باهش  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  نیشرپ  لدم   20x25 mm زیاس  PVC قرب تکاد  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37291033-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6209283 مالعا  ریگدزد و  متسیس  تخاسریز  هحفص 10)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

قیرح6209621 مالعا  متسیس  هلعش  هحفص 28)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6209777 لیاف  قبط  سراف  سناژروا  یزکرم  رابنا  نامتخاس  قیرح  مالعا  هحفص 28)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6209778 لیاف  قبط  تشدلارصق  سناژروا  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  هحفص 28)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 113113
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دود6210074 مالعا  روتکتد  - قیرح مالعا  ریژآ  قیرح - مالعا  لرتنک  لناپ  - قیرح مالعا  نز  کمشچ  هحفص 28)غارچ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6210181 شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 28)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یبصع  یناوتزاب  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسوپ تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060021000031 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یبصع  یناوتزاب  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک مولع ،   ) یبصع یناوتزاب  هدکشهوژپ  هناحیر  نامتخاس  هر )  ) ینیمخ ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1419733139 یتسپ : 

66581560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66938885-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

62099163Ram ddr3 ددع تفه  ssd 128 g دراه ددع 2 کی  تاو  هدنکم 600  هدنمد و  هاگتسد  1
میس اب  سوم  هتسب 5 کی   RG45 هکبش تکوس  ددع 4 کی  ( 4g ای (N5010 2g لد بات  بل 

ددع ود  رتور  تنیوپ ،  سسکا  ددع 6 جنپ  usb

هحفص 88) سسکا  ( سسکا

کیکی ((   44gg  ایای (( N5010  N5010  2g2g  لدلد بات   بات بلبل     33Ram ddr3Ram ddr3  ددع ددع تفه   تفه ssd 128 gssd 128 g دراه   دراه 22 ددع   ددع کیکی   تاو   تاو   600600 هدنکم   هدنکم وو   هدنمد   هدنمد هاگتسد   هاگتسد 11 ناونع : : ناونع
ددع ددع ودود   رتور   رتور تنیوپ ،  ،  تنیوپ سسکا   سسکا 66 ددع   ددع جنپ   جنپ usbusb  میس میس اباب   سوم   سوم 55 هتسب   هتسب کیکی     RG45RG45 هکبش   هکبش تکوس   تکوس ددع  44 ددع

1141 14
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6208655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت تراک  دلج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد مرآ  هریگ 

تسویپ قبط  رد 12  تنیمل 10 
1101093035000865 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   HID هدنزاس عجرم  دارفا  ددرت  لرتنک  دربراک   iCLASS لدم سامت  نودب  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 1,020 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ هدننک نیمات  هدهع  هب  لاسرا  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ رد  تاصخشم  قبط 

یرابتعا

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سامت6208655 نودب  یکینورتکلا  هحفص 13)تراک  ددرت  ( ددرت

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

سامت سامت نودب   نودب یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 115115
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ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتلود یناگرزاب  تکرش  هرامش 1 و 2  یاه  نامتخاس  یاه  گنیکراپ  رد  عقاو  یاه  نوتس  قیرح  هب  مواقم  ششوپ  مالعتسا  دانسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا  حرشب  ناریا 

1101001016000057 زاین :  هرامش 
ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  دانسا  یراذگراب  اضما و  رهم و  یتساوخرد و  تیحالص  یهاوگ  هژورپ ، زا  یدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431663651 یتسپ :  دک  ناریا ،  یتلود  یناگرزاب  تکرش  داهج  نادیم  یلامش  علض  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84399810-021  ، 88957474-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88970332-021 :: 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

اه6208793 نامتخاس  یاه  گنیکراپ  رد  عقاو  یاه  نوتس  قیرح  هب  مواقم  هحفص 10)ششوپ  قیرح  ( قیرح

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

یناشن6208840 شتآ  متسیس  یکدی  هحفص 28)مزاول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6209283 مالعا  ریگدزد و  متسیس  تخاسریز  هحفص 10)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

قیرح6209621 مالعا  متسیس  هلعش  هحفص 28)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزکرم6209736 رابنا  قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 28)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6209777 لیاف  قبط  سراف  سناژروا  یزکرم  رابنا  نامتخاس  قیرح  مالعا  هحفص 28)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6209778 لیاف  قبط  تشدلارصق  سناژروا  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  هحفص 28)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دود6210074 مالعا  روتکتد  - قیرح مالعا  ریژآ  قیرح - مالعا  لرتنک  لناپ  - قیرح مالعا  نز  کمشچ  هحفص 28)غارچ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

اهاه نامتخاس   نامتخاس یاه   یاه گنیکراپ   گنیکراپ ردرد   عقاو   عقاو یاه   یاه نوتس   نوتس قیرح   قیرح هبهب   مواقم   مواقم ششوپ   ششوپ ناونع : : ناونع 1161 16
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " 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

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

یناشن6210181 شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 28)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6210200 قاتا  گنیروتینام  قیرح و  نالعا  متسیس  بصن  هحفص 22)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6198548 تظافح  هحفص 36)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  " " 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

رتم6210156 داعبا 50  رد  دنمشوه  هحفص 22)هناخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دود6208654 مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  هحفص 28)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6209621 مالعا  متسیس  هلعش  هحفص 28)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6209777 لیاف  قبط  سراف  سناژروا  یزکرم  رابنا  نامتخاس  قیرح  مالعا  هحفص 28)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6209778 لیاف  قبط  تشدلارصق  سناژروا  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  هحفص 28)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دود6210074 مالعا  روتکتد  - قیرح مالعا  ریژآ  قیرح - مالعا  لرتنک  لناپ  - قیرح مالعا  نز  کمشچ  هحفص 28)غارچ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یدود6210078 هحفص 28)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح6209283 مالعا  ریگدزد و  متسیس  تخاسریز  هحفص 10)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیریش رصق  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک ویدیو  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090838000120 زاین :  هرامش 

نیریش رصق  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نیریش رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09189469347 ددرگیم تخادرپ  ادقن  مزال  یسربو  الاک  تفایرد  زا  سپ  تخادرپ  یتسویپ  کردم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6781645533 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  البرک  -  هار  نابایخ  نیریشرصق -  ناتسرهش  نیریش ،  رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42423890-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423233-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک ویدیو   ویدیو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Midi to یرتم نوفورکیم 3  لاصتا  لباک  تیاب -  اگیگ   Lexar 256 هظفاح تراک   - Sony FDR AX33 طبض تهج  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - Midi Professional 2000 X UXS - 11 SDXC

1101093696000010 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هدروارف  شیالاپ  شخپ و  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمیلس اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   A170 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

اونسا دنمشوه  ید  یا  لا  چنیا  ید 55  یس  لا  نویزولت  -  ROD NT1 A Cardioid Condenser Microphone رسنادنک یزیمور  نوفورکیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ناسکی  روتکاف  هناماس و  رد  غلبم  رادقم و  هدوزفا  شزرا  اب  هدنشورف  اب  هنیزه  لحم  رد  لیوحت  همیمض  - روتکاف  شیپ   - 4K SSD/55 SK 1400 U

1598666611 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  کراپ ، بنج  وشرو ، نابایخ  یهلا ، تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61639373-021  ، 88928220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88928220-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-27-17 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-11-07هرامش عورش 03-11-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6208991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  هاگتسد   1 دادعت :  هطوبرم  تالاصتا  لباک و  اب  هارمه  یا  هرقن  گنر :  یتناراگ  یاراد  تکناک  سنارفنک  لدم  کتیجال  سنارفنک  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گولاتاک امنهار و 

هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوفورکیم نوفورکیم لاصتا   لاصتا لباک   لباک تیاب -  -  تیاب اگیگ   اگیگ   LexarLexar  256256 هظفاح   هظفاح تراک   تراک  -  - Sony FDR AX33Sony FDR AX33  طبض طبض تهج   تهج نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 118118

تکناک تکناک سنارفنک   سنارفنک لدم   لدم کتیجال   کتیجال سنارفنک   سنارفنک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19
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روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا هنیزه  ههام  هیوست 3 ددرگ  یراذگراب  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  نناک  نیبروددیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک 09155519240 نیماتاب 

1101090964000089 زاین :  هرامش 
روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  نناک   EOS40B لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313776564 یتسپ :  دک  داتس ،  هرامش 2  نامتخاس   – یزار نابایخ  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43307174-051  ، 43307131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43307307-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  تاقلعتم  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003068000273 زاین :  هرامش 

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدنزاس  عجرم   SONY یتراجت مان   HVR-HD1000E لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مادقا  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نناک نناک نیبروددیرخ   نیبروددیرخ ناونع : : ناونع 120120

تسیل تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرونربیف6208757 هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  هحفص 69)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6208842 - لاناک 32 گنوسماس nvr طبض هاگتسد   - لاتیجید نرتسو  لانرتنیا  تیابارت  12 دراه
ماد هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  -6020qno گنوسماس هکبش  تلوب  هتسبرادم 

6010qnd گنوسماس

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6208845 - لاناک 32 گنوسماس nvr طبض هاگتسد   - لاتیجید نرتسو  لانرتنیا  تیابارت  12 دراه
ماد هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  -6020qno گنوسماس هکبش  تلوب  هتسبرادم 

6010qnd گنوسماس

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرونربیف6208938 هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  هحفص 69)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سنارفنک6208939 ویدیو  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید6208953 هتسب  رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6208960 تیاب -  اگیگ   Lexar 256 هظفاح تراک   - Sony FDR AX33 طبض تهج  نیبرود 
نوفورکیم لاصتا 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

یتایلام6208977 روما  لک  هرادا  نادرگ  نیبرود  یتوص و  هاگتسد  هحفص 69)ریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تکناک6208991 سنارفنک  لدم  کتیجال  سنارفنک  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یناریا6208993 هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 69)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هریغ6209289 دراه و  نیبرود و  لیبق  زا  هتسبرادم  نیبرود  زایندروم  یاهالاک  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نناک6209291 هحفص 13)نیبروددیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

6209419TBS هاگتسیا ددع  نیبرود 10 ییانشور و  تهج  کیئاتلووتف  متسیس  هحفص 69)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اب6209448 تیولوا  ( . تسه هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  بصن  نیبرود و  تاحیضوت 
.ددرگ هعلاطم  تخادرپ  دیرخ و  طیارش  افطل  دشاب و  یم  یموب  تکرش 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لارتناس6209465 یاه  نفلت  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  هحفص 69)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رادم6209479 نیبرود  قرب -  میسقت  هبعج   - CAT 6 هکبش لباک  تروپ -  هدزناش  هکبش  اتید  چیئوس 
smd روتکژورپ میس -  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  لاتیجید -  هتسب 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6209501 نیبرود  هاگتسد  نیمات  هحفص 69)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6209502 تسیل  قبط  لکد  اب  هتسب  رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دوش6209774 هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  تاقلعتمو ،  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسیل6209789 قبط  تاقلعتم  نیبرود و  هحفص 13)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یگنر6209823 بش  رد  دید  لسکیپ  اگم  تیفیک 4 اب   ip dom e هحفص 69)نیبرود هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلاتیجید6209892 هتسبرادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6209912 رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6210163tbs هاگتسیا نیبرود 10  ییانشور و  تهج  کیئاتلووتف  متسیس  هحفص 69)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرامیب6210199 هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کلخن برس  یندعم  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122
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تسویپ حرش  هب  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلا 13 حبص  تعاس 9  زا  یوضر 09138703972  مثیم  دیس  یاقآ  اب  یگنهامه 

1101094933000024 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  کلخن  برس  یندعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   Evo 870 لدم  TB 1 تیفرظ هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   GP380A لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

یئاضر مظاک  هدننک  هضرع  عجرم  مرچ  راید  یتراجت  مان  سوس  لدم  یتنزرب  بات  پل  هنایار  فیک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SILICON POWER یتراجت مان   I لدم  GB 32 یرومم شلف  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

EMC یتراجت مان   VNX5400 لدم هنایار  زاس  هریخذ  متسیس  دربراک  دراه  ددع  دادعت 115  هظفحم و  ددع  هارمه 4  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  هعومجم  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 

تس 7 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلا 13 حبص  تعاس 9  زا  یوضر 09138703972  مثیم  دیس  یاقآ  اب  یگنهامه 

8368156111 یتسپ :  دک  کلخن ،  برس  یندعم  عمتجم  - کرانا - نیئان - ناهفصا نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46294001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46294595-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یقفا  نزخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014001176 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نزخم نامداش  هدننک  هضرع  عجرم  نامداش   Lit 1000 تیفرظ ینلیتا  یلپ  سنج  یقفا  هیال  هس  بآ  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هورق رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 *** یتسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  دادعت  تاصخشم و  اب  قباطم  هنایار  تاعطق  دیرخ  تهج *** :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  نتشاذگ 

1101003035000052 زاین :  هرامش 
روشک یا  هفرح  ینف و  شزوما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   RP-KDRIVER لدم هنایار  زاس  هریخذ  متسیس  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

ازخا 103 )  ) دیسررس 1404/5/20 اب  هنازخ  دانسا  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دصرد هنایلاس 18  دیرخ ،  تردق  شزرا  خرن 

1345653868 یتسپ :  دک  روشک ،  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  - یبونج شوخ  شبن  یدازآ -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66583606-021  ، 66583630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66583640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقفا یقفا نزخم   نزخم ناونع : : ناونع 123123

هنایار هنایار تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باختنا تمیق  نالعا  تهجو  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، SSD تیاباگیگ یکینورتکلا 800  کسید  هاگتسد  دیرخ 40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ 

1101001017000737 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان  هنایار  یزاس  هریخذ  دربراک   D4-2SFXL-800 کسید دراه  الاک :  مان 
زیراک هدیا  نف و  هدننک 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  مالعتسا  زا  تکرش  فذح  بجوم  یتساوخرد  کرادم  لاسرا  مدع  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدیدرگ هدیدرگ باختنا   باختنا تمیق   تمیق نالعا   نالعا تهجو   تهجو هباشم   هباشم هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا ، ، SSDSSD  تیاباگیگ تیاباگیگ   800800 یکینورتکلا   یکینورتکلا کسید   کسید هاگتسد   هاگتسد 4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسا تسا

125125
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدیدرگ  باختنا  تمیق  نالعا  تهجو  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   ، san switch تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000738 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   8/24Base 16-ports Enabled SAN Switch لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  مالعتسا  زا  تکرش  فذح  بجوم  یتساوخرد  کرادم  لاسرا  مدع  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیرفآراک یادرف  هاگن  یروانف  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

139-10-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  خیرات 1401/11/04  زا   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمأت طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  زا  ار  هصقانم  دانسا  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  یچاتیه  یاهزاس  هریخذ  هب  طوبرم  تازیهجت  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن

دوب دهاوخ  ماجنا  لباق  لیذ  یاهشور  زا  یکی  لایر  غلبم 500.000.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب هکبش  زا  هصقانم  رد  تکرش  همان  تنامض  هصقانم 2 -  دانسا  رد  یمالعا  باسح  هرامش  هب  یدقن  هدرپس   - 1

:: سردآ سردآ

یلخاد 41505  021-22661111 :: نفلت :: https://negahholding.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرتویپماک6208897 تازیهجت  هحفص 96)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هنایار هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 126126

یچاتیه یچاتیه یاهزاس   یاهزاس هریخذ   هریخذ هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یقفا6209214 هحفص 96)نزخم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6209327 تاعطق  هحفص 96)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هباشم6209763 هدش  باختنا  دک  ناریا  ، SSD تیاباگیگ یکینورتکلا 800  کسید  هاگتسد  دیرخ 40
تسا هدیدرگ  باختنا  تمیق  نالعا  تهجو 

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6209919 زاس  هحفص 96)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یچاتیه6210030 یاهزاس  هریخذ  هب  طوبرم  تازیهجت  هحفص 96)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6209170( تسویپ قبط  گنیکراپ (  برد  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

کمک6209304 هبعج  یهجو و  ثلثم 3 ولبات و  نز و  کمشچ  غارچ  تسیا و  تکار  یکیفارت و  طورخم 
هیلوا یاه 

هحفص 56) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیفارت6210019 هدننک  ادج  هکشب  دنب  هحفص 56)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یسرجوینو6210164 یکیفارت  هحفص 56)هناوتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6209170( تسویپ قبط  گنیکراپ (  برد  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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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

دورود سگرن  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس هب  لاصتا   - یترارح ردروکرو  ECG12LEAD لباک  - یلارت هیاپو   ECG دیل اب 12  رتماراپ  لوف  یتایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
-wifi هکبش.سکپ و

1101050282000146 زاین :  هرامش 
دورود سگرن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب -  لاسگرزب  دازون و  بورپ  یاراد  روتینام  دشاب -  دم  یآ  رد  تبث  تکرش  دشاب - یناریا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماس  رد  هاگتسد  ینف  تاصخشم 

6881874579 یتسپ :  دک  سگرن ،  ناتسرامیب  سردم -  دیهش  راولب  ناگدازآ -  نادیم  دورود -  ناتسرل -  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43231447-066  ، 43238882-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43230035-066 :: 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

ردروکرو6209252 ECG12LEAD لباک  - یلارت هیاپو   ECG دیل اب 12  رتماراپ  لوف  یتایح  مئالع  روتینام 
-wifi هکبش.سکپ و متسیس  هب  لاصتا   - یترارح

هحفص 102) ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

متسیس متسیس هبهب   لاصتا   لاصتا  - - یترارح یترارح ردروکرو   ردروکرو ECG12LEADECG12LEAD  لباک لباک  - - یلارت یلارت هیاپو   هیاپو   ECGECG دیل   دیل   1212 اباب   رتماراپ   رتماراپ لوف   لوف یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
-- w ifiw ifi وو   هکبش.سکپ   هکبش.سکپ

128128
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رورس  یرتاب  ددع  یزادنا 30  هار  بصن و  ، هیهت -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  رواپ  لوژام  ددع  یزادنا 2  هار  بصن و  هیهت ، -2

1201001036000593 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  قبط  رورس  یرتاب  ددع   30 - 
تسویپ لیاف  قبط  رواپ  لوژام  ددع   2

طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

یحالف  02135914983: سامت هرامش 
الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

یناهارف یاقا   7591 یلخاد -0215151: ینف تاصخشم  یگنهامه و  نفلت 

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رواپ رواپ لوژام   لوژام ددع   ددع   22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت  --  -- رورس رورس یرتاب   یرتاب ددع   ددع   3030 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 129129
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ناتسلگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط طیارشو  تاصخشمریاس   hpE pROLIANT DL380 gen 10 رورس هاگتسد  کی  زایندروم  مالقا   - تسا هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه   - تسویپ لیاف 

1101003487000037 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نمادکاپ یلع  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL 380 G7 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - تسویپ لیاف  قبط  طیارشو  تاصخشمریاس   hpE pROLIANT DL380 gen 10 رورس هاگتسد  کی  زایندروم  مالقا   - تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه 

4918937159 یتسپ :  دک  یتموکح ،  تاریزعت  لک  هرادا  یوربور  هچوک  یرادناتسا  یرادا  تیاس  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480645-017  ، 32480642-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480937-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف قبط   قبط طیارشو   طیارشو تاصخشمریاس   تاصخشمریاس   hpE pROLIANT DL380 gen 10hpE pROLIANT DL380 gen 10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   زایندروم   زایندروم مالقا   مالقا  - - تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
-- هدنشورف هدنشورف هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه  - - تسویپ تسویپ

130130
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( کتیریا ناریا ( یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6208795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HPE MSA 800GB 12G SAS Mixed Use SFF (2.5in) 3yr Warranty Solid State Drive لدم رورس  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع دادعت 6  هب   - ) SKU # N9X96A

1101095916000039 زاین :  هرامش 
ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

81282345 دیرخ :  دحاو  سانشراک  نایرفظم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
81284646 هکبش :  تخاس  ریز  لوئسم  غابد 

ددرگ تیاعر  یتسویپ  لیاف  طیارش  یمامت  تسا  دنمشهاوخ 

1994643683 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  راطع  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81282320-021  ، 81280000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81280000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPE MSA 800GB 12G SAS Mixed Use SFF (2 .5in)  3yr Warranty Solid State Drive HPE MSA 800GB 12G SAS Mixed Use SFF (2 .5in)  3yr Warranty Solid State Drive SKUSKU  لدم لدم رورس   رورس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( ددع ددع   66 دادعت   دادعت هبهب    - )  - ) # N9X96A# N9X96A

131131
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دزی ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا رظن  دم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  تخس  کسید  ددع  اب 12  DL380G9 رورس تسا ، هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003271000027 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرفعج سدنهم  یگنهامه 09133523695  نفلت  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسراو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916847388 یتسپ :  دک  یحالف ،  راسمیت  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250512-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38242084-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروانف تاقیقحت و  مولع  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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ربتعم اه  یتناراگ  .دشاب ( یم  ههام  ود  تخادرپ  تسویپ  لیاف  رد  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  روتکاف  قاصلا 

1101000031000085 زاین :  هرامش 
یروانف تاقیقحت و  مولع   ترازو  هدننک :  رازگرب 

یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 ( ربتعم اه  یتناراگ  .دشاب ( یم  ههام  ود  تخادرپ  تسویپ  لیاف  رد  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دش دهاوخن  هداد  رثا  بینرت  روتکاف  شیپ  قاصلا  نودب  یاه  داهنشیپ  هب  دشابیم (  یمازلا  روتکاف  قاصلا 

1466664891 یتسپ :  دک  یبونج ،  نازوریپ  شبن  نازمره - -خ  نیدروخ راولب  -2 زاف برغ - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82233738-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88575632-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا رظن   رظن دمدم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تخس   تخس کسید   کسید ددع   ددع 1212 اباب     DL380G9DL380G9  رورس رورس تسا ، ، تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 132132

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 133133

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

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

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

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

6209092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم   HPE 64GB رورس مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000507 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ینام  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   DDR4-2933 لدم  GB 32 تیفرظ هنایار  رورس  دربراک   G10 مر الاک :  مان 

نیون
ددع 48 دادعت : 

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

رتشیب تاعالطا.تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
39903265 نفلت :

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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم   HPE 64GBHPE 64GB  رورس رورس مرمر   ناونع : : ناونع 134134

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

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

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

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

6209146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ هطوبرم  سانشراک  ( دشابیم هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تاصخشم  حرش  هب   HP Gen 10 DL380 رورس هاگتسدود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیسح 09122422355

1101001313000314 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نکسا ارنآ  اددجم  ( ریداقم لودج   ) یتسویپ لیاف  لیمکتو  دولناد  زا  سپ  تسیابیم  هدنشورف  دریگیم  ماجنا  یدقن  تروصبروکذم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربارب  هناماسرد  هدش  هئارا  تمیقاب  دیاب  تسویپ  لیاف  لک  تمیق  تسا  یهیدب  یمازلا )  .) دیامن یراذگراب  هناماسردو 

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

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

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP HP Gen 10  DL380Gen 10  DL380 رورس   رورس هاگتسدود   هاگتسدود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 157 ھحفص 108 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p7dw9f2s5a7e3?user=37505&ntc=6209146
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6209146?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

1201003003000036 زاین :  هرامش 
هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

 ( دشابن زوی  دشاب  ( لانیجروا  وین  ربتعم و  یتناراگ  اب  هاگتسد  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطل ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

64871140-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HPHP  رورس رورس ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  تالغتسم  کالما و  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هظحالم  تسویپ  کرادم  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
*** .دش دهاوخ  در  یضاقتم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  ددرگ ، یراذگراب  هناماس  رد  اه  همانیهاوگ  زوجم و  هیلک  *** 

1101091658000002 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  تالغتسم  کالما و  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس الاک :  مان 
اران

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هظحالم  تسویپ  کرادم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** .دش دهاوخ  در  یضاقتم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  ددرگ ، یراذگراب  هناماس  رد  اه  همانیهاوگ  زوجم و  هیلک  *** 

 : یتسپ دک  لوا پ5 ،  تسب  نب  یناجیهال  سمش  یزوف خ  کنو خ  نادیم  زا  رت  ناپ  رصعیلو  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1435673151

88661520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878148-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار   HPE ProLiantHPE ProLiant رورس   رورس ناونع : : ناونع 137137

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

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

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

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

6209887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ هطوبرم  سانشراک  ( دشابیم هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تاصخشم  حرش  هب   HP Gen 10 DL380 رورس هاگتسدود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیسح 09122422355

1101001313000316 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نکسا ارنآ  اددجم  ( ریداقم لودج   ) یتسویپ لیاف  لیمکتو  دولناد  زا  سپ  تسیابیم  هدنشورف  دریگیم  ماجنا  یدقن  تروصبروکذم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربارب  هناماسرد  هدش  هئارا  تمیقاب  دیاب  تسویپ  لیاف  لک  تمیق  تسا  یهیدب  یمازلا )  .) دیامن یراذگراب  هناماسردو 

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

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

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP HP Gen 10  DL380Gen 10  DL380 رورس   رورس هاگتسدود   هاگتسدود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  زکرم  یامیس  ادص و   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6210040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصا لانیجروا و  دیاب  سانجا  هیلک.دشاب  یم  تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09151413128 سانشراک هرامش.دشاب 

1101090416000039 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس الاک :  مان 
اران

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک هرامش.دشاب  لصا  لانیجروا و  دیاب  سانجا  هیلک.دشاب  یم  تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09151413128

 : یتسپ دک  ناتسچولب ،  ناتسیس و  زکرم  یامیس  ادص و  یرادناتسا -  یوربور  یدازآ -  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816718891

31162413-054  ، 33225052-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225052-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار   HPE ProLiantHPE ProLiant رورس   رورس ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نابآ یصصخت 13  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 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6210100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتفا یهاوگ  نتشاد  مرتحم  هدننک  نیمات  هجوت  لباق  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هدش / قاصلا  تاصخشم  اب   PACS رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا 

1101093509000056 زاین :  هرامش 
نابآ هدزیس  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

دیشلد هدننک  هضرع  عجرم   ICRCO یتراجت مان   CLARiTY PACS لدم یژولویدار   pacs رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یم لاطبا  هدننک  تکرش  ، زاین اب  تریاغم  تروص  رد  دامرف  هجوت  هدش  قاصلا  دراوم  هب  آمتح  / داژندایص سدنهم   09122592506/ یمسر روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  اتفا  یهاوگ  / دریذپ یم  تروص  یلام  یرادا و  لحارم  ندش  یط  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  / دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  / ددرگ

1814653333 یتسپ :  دک  کالپ 504 ،  - شزرو هاگتسیا  - ییاجر دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55061123-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55061126-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رواپ6198477 لوژام  ددع  یزادنا 2  هار  بصن و  هیهت ،  -- رورس یرتاب  ددع  یزادنا 30  هار  بصن و  ، هحفص 102)هیهت رورس  ( رورس

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

6208742hpE pROLIANT DL380 gen رورس هاگتسد  کی  زایندروم  مالقا   - تسا هباشمدک  ناریا 
- هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه   - تسویپ لیاف  قبط  طیارشو  تاصخشمریاس   10

هحفص 102) رورس  ( رورس

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

یرونربیف6208757 هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  هحفص 69)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6208795HPE MSA 800GB 12G SAS Mixed Use SFF (2.5in) 3yr لدم رورس  دراه  دیرخ 
( ددع دادعت 6  هب   - ) Warranty Solid State Drive SKU # N9X96A

هحفص 102) رورس  ( رورس

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

6208835vmware وopen-e یرازفا مرن  هتسب  /vmware vsphere رورس اقترا  هحفص 13)تیدپآ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیاف6208887 تاصخشم  قبط  تخس  کسید  ددع  اب 12  DL380G9 رورس تسا ، هباشم  دک  ناریا 
تسا رظن  دم  تسویپ 

هحفص 102) رورس  ( رورس

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

یرونربیف6208938 هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  هحفص 69)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هدش هدش قاصلا   قاصلا تاصخشم   تاصخشم اباب     PACSPACS رورس   رورس ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار6209053 هحفص 102)رورس  رورس  ( رورس

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

تساوخرد6209092 قباطم   HPE 64GB رورس هحفص 102)مر  رورس  ( رورس

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

6209146HP Gen 10 DL380 رورس هاگتسدود  هحفص 102)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ6209378 تاصخشم  قبط   HP هحفص 102)رورس رورس  ( رورس

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

هنایار6209788  HPE ProLiant هحفص 102)رورس رورس  ( رورس

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

6209887HP Gen 10 DL380 رورس هاگتسدود  هحفص 102)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هنایار6210040  HPE ProLiant هحفص 102)رورس رورس  ( رورس

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

هدش6210100 قاصلا  تاصخشم  اب   PACS هحفص 102)رورس رورس  ( رورس

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

رورس6210200 قاتا  گنیروتینام  قیرح و  نالعا  متسیس  بصن  هحفص 22)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 3  نوخ  کناب  تهج  رگالاتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094001033 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LAMBERECHT یتراجت مان  لدم 9566  یسانشاوه  هاگتسیا  یجراخ  روسنس  فورپ  رتاو  رگال  اتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

ابص قیقد  رازبا  یاه  متسیس  هدننک 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دا  مدع ت  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   irc دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام - تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ کناب   کناب تهج   تهج رگالاتید   رگالاتید ناونع : : ناونع 141141

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

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

زا 157 ھحفص 115 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/38yyucmqyzyrc?user=37505&ntc=6198353
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6198353?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HVAC CARRIER امد روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000474 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نایل سرتا  اسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایل  سرتا  اسآ  هدنزاس  عجرم  وکسرتا  اسآ  یتراجت  مان   Carrier رلیچ  RSHH79NZ047C لدم امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یت  رآ  ناکیتراپ  یتراجت  مان   RTD PT100-PT1000 لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN THERMOCOUPLE یتراجت مان   TYPE J-K-S-R-T لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  داهنشیپ  در  بجوم  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  .ددرگ  یراذگراب  میظنت و  تسویپ  حرش  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HVAC CARRIERHVAC CARRIER امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 142142
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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 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6208889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا چیکپ 3600 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000446 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
تراجت رابوسآ  هدننک  هضرع  عجرم   ASR یتراجت مان   AWH-24KW-E لدم چیکپ  بآ  روسنس  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورفاب لاسرا  کهالکو  یرتم  کی  هرادجود  شکدود  هارمه  هب  یتناراگاب  هارمه  ( روتایدار ناریا   ) یناریا چیکپ 3600 دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 3

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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000650 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
نیرآ زیهجت  زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN UPNMED EQUIPMENT هدنزاس عجرم  یکشزپ  روتالیتنو  هاگتسد  نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروپوین نیدیوک  لباترپ  روتالیتنو  روسنس  ددع و  کی  کتیونا  جنس  صولخ  روسنسددع  کی   150 لارتسآ لباترپ  ددع   6 کدم نژیسکا  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت رد  یرهبا  سدنهم  یاقا  پاستاو  هرامش 09157139881 اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد   ... تسا لاور  قبط  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  .ددع  کی 

.دیشاب

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

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

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AWH-24KW-EAWH-24KW-E  لدم لدم چیکپ   چیکپ بآبآ   روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 143143

نژیسکا نژیسکا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 144144
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ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتست لباک  لماک  کپ   / هباشم دک  ناریا  درگ  تسار  درگ و  پچ  مرها  جنس و  حطس  روسنس  اب  نیگنس  گرزب  رتلیف  روش  تایدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماک روتکناک  سالپ  لدم 6000  ECU

1101004364000267 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مق حلصم  یاهگنلش  یتراجت  مان  روتوم  تایدار و  نیب  طبار  رجنوا  یراخب  گنلیش  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
ناتسربط رمیلپ  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  وژپ 405   ECU ظفاحم لماک  هبعج  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  شزومآ  هیارا  هب  فظوم  هدنشورف  دشاب  یم  سانجا  لیوحت  زا  دعب  هام  هیوست 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درگ درگ تسار   تسار وو   درگ   درگ پچپچ   مرها   مرها وو   جنس   جنس حطس   حطس روسنس   روسنس اباب   نیگنس   نیگنس گرزب   گرزب رتلیف   رتلیف روش   روش تایدار   تایدار ناونع : : ناونع 145145
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .2628 وگتآ زنب  یناشن  شتآ  نویماک  تهج  تسویپ  مالقا  ریاس  راد و  روسنس  چالک  گنیربلب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000335 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هداز یلعنابرق  یلع  رفص  هدننک  هضرع  عجرم   Lp لدم  Ton 3 زنب نویماک  چالک  دربراک  هعطق  گنیربلب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ یراک  زور  تخادرپ 60 .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .2628 وگتآ زنب  یناشن  شتآ  نویماک  تهج  تسویپ  مالقا  ریاس  راد و  روسنس  چالک  گنیربلب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هر ماما  هاگدورف  رد  لیوحت.الاک  تلاصا  دات  ینف و  دات  زا 

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

51008953-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هروسنس رگال 4  اتید  ددع   3 هروسنس ..........  اتید 2  ددع   5 امد .....  لاتیجید  رگالاتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000108 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم نابامد  یتراجت  مان  هجرد  مهد  تیساسح  اب  امد  تاناسون  لرتنک  تبث و  دربراک   DAMABAN-WV1.0 لدم امد  لاتیجید  رگالاتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

نابدهم لآ  هدیا  یسدنهم  تامدخ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

یدقن ریغ  تخادرپ   .... هروسنس رگال 4  اتید  ددع   3  .... هروسنس اتید 2  ددع   5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274542-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وگتآ وگتآ زنب   زنب یناشن   یناشن شتآ   شتآ نویماک   نویماک تهج   تهج تسویپ   تسویپ مالقا   مالقا ریاس   ریاس وو   راد   راد روسنس   روسنس چالک   چالک گنیربلب   گنیربلب ناونع : : ناونع 146146

امد امد لاتیجید   لاتیجید رگالاتید   رگالاتید ناونع : : ناونع 147147
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نارهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگو  شورف  زا  سپ  تامدخ  اب  بایغو  روضح  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093150000029 زاین :  هرامش 

نارهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
نارهم رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگو  شورف  زا  سپ  تامدخ  اب  بایغو  روضح  هاگتسد  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6991814353 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  مساق  دیهش  نادیم  ماما  راولب  نارهم  نارهم ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33823401-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33823402-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6210041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tank side monitor pc board, brand enderess +hauser order code nrf590x-680n , partno:520990 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001395000118 زاین :  هرامش 

سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
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 : 

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

سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  یناگرزاب  یالاک  رابنا  لیوحت  / یراک زور  رثکادح 15 هیوست  ددرگ / همیمض  تادنتسم  رد  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راد یتناراگ  / دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  / ظفاح نابایخ  - زاریش رد  عقاو 

7146676455 یتسپ :  دک  سراف ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ظفاح ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281195-071  ، 32284454-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32284454-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگو   یتناراگو شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ اباب   بایغو   بایغو روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 148148

نزاخم نزاخم تخوس   تخوس حطس   حطس نازیم   نازیم وو   امد   امد یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هعطق   هعطق روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 19 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  دنر  لوسرگنیا  رسورپمک  راشف  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005402 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  ، INGERSOLL RAND، INGERSOLL RAND روتالوگر ینمیا ، ریش ، الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنر دنر لوسرگنیا   لوسرگنیا رسورپمک   رسورپمک راشف   راشف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 150150

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا ریز  تروصب  سانجا  حرش  هدوب  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زوسن لباک  رتم  اب 6   NTC پیات  10K امد روسنس  کی  متیآ 

کمایپ 09177427284 تهج  نفلت 
1101097224000304 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   CAREL INDUSTRIES SRL هدنزاس عجرم   TS30HP لدم هناخدرس   NTC ویسپ امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   CAREL INDUSTRIES SRL هدنزاس عجرم   TS60HP لدم هناخدرس   NTC ویسپ امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

تسا ریز  تروصب  سانجا  حرش  هدوب  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زوسن  لباک  رتم  اب 6   NTC پیات  10K امد روسنس  کی  متیآ 

کمایپ 09177427284 تهج  نفلت 

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوسن زوسن لباک   لباک رتم   رتم   66 اباب     NTCNTC  پیات پیات   1010 KK امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 151151

GENERATOR CONTROL PANELGENERATOR CONTROL PANEL ناونع : : ناونع 152152

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدهع هب  لمح  هنیزه   / دوش هئارا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  یلام  ینفداهنشیپ و   GENERATOR CONTROL PANEL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هدنشورف 

1101096433000478 زاین :  هرامش 
موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   Landis and Gyr لدم یبیکرت  لکیس  راخب  هاگورین   E-Type روتارنژ سنارت و  دربراک  یسنمیز  عون  یزاس  نورکنس  یریگ و  هزادنا  متسیس  الاک :  مان 
انپم لرتنک  قرب و  تخاس  یسدنهم و  هدننک 

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

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یلیر  تازیهجت  یاه  لانگیس  هدنهد  لاقتنا   FILTER C/P-B لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  ( SENSOR CURRENT (CA(I)L 1 CA(I)L 2 یتراجت مان   DTR002665270A ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یژوب  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
بط ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   CODMAN HAKIM PROGRAMMABLE SHUNT یتراجت مان   Hakim لدم میظنت  لباق  کیلافسرودیه  تناش  الاک :  مان 

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

RESISTOR DAMPER DOUBLE یتراجت مان   TGLS400380000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  لبود  رگناشن  هعطق  تمواقم  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   CIRCUIT

ددع 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

واک نایاش  هدننک  هضرع  عجرم   I-RESISTOR یتراجت مان   8m-22ohm لدم مها  تباث 22  تمواقم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
مارکا نارهت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   POWER RESISTOR یتراجت مان  کراپسا  یاه  نیشام  دربراک   A 75 رپمآ یکیرتکلا  تمواقم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نیون نایار  رازبا  نازاس  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   SMD RESISTOR یتراجت مان  روتینام  دربراک  لدم 1206  تباث  تمواقم  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
واک نایاش  هدننک  هضرع  عجرم   RESISTOR یتراجت مان   4m-82ohm لدم مها  تباث 82  تمواقم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناریا کینورتکلا  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ورکیم  یتراجت  مان   DV 96x96 لدم لاتیجید  هداس  ییولبات  رتم  تلو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   / دوش هئارا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  یلام  ینفداهنشیپ و   GENERATOR CONTROL PANEL :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315037-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

...و ...و روتارنژ   روتارنژ روتوم   روتوم لیئوزاگ   لیئوزاگ رتلیف   رتلیف لباترپ / / لباترپ یسیطانغمورتکلا   یسیطانغمورتکلا بآبآ   نایرج   نایرج تعرس   تعرس یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : : : ناونع 153153
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اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6210351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110288  هرامش  زنیکرپ ) تاعطق  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985008942 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

FLEETGUARD هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLEETGUARD یتراجت مان   CUMMINS NC900 روتارنژ روتوم  لیئوزاگ  رتلیف  الاک :  مان 
یواشرچع لیلجلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   INC

ددع 1 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   KOOMEY یتراجت مان  لدم 1100-1601   cm 20 زیاس یندچ  سنج  یکیلوردیه  نانیمطا  ریش  الاک :  مان 
ایسآ ورتپ  ناریما  هدننک  هضرع  عجرم   KOOMEY

ددع 1 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

یدهم هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  روتارنژ 3408  روتوم  یذغاک  تکسگ  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ 

ددع 1 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

ناملآ هدنزاس  روشک  ایرآ  لزید  ناروای  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  یلیر  بوکریز  ستیود 513  لزید  روتوم  دربراک  لماک  ردنلیسرس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1402/03/31 زاین :  خیرات 
تعنص اناوت  هدننک  هضرع  عجرم   TADANO هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   TADANO یتراجت مان  لیقثرج  دربراک   TG500E کیلوردیه نغور  پمپ  الاک :  مان 

سوتول روآون 
ددع 1 دادعت : 

1402/03/31 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   SG.CO یتراجت مان  یجنلف  لاصتا  عون  یروامس  لصو  عطق و  مزیناکم  دالوف  سنج   in 3 زیاس سالک 150  ولو  گالپ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 

هتسیاش رتسگ  تعنص 
ددع 12 دادعت : 

1402/03/31 زاین :  خیرات 
ناماس تعنص  مورا  هدننک  هضرع  عجرم  رلیرت  رکنات  تخوس  هیلخت  یکیتامونپ  هفرط  کی  ریش  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  باریم  یتراجت  مان  اوه  هیلخت  یهداوه و  دربراک   bar 16 راشف  mm 200 زیاس نکشن  ندچ  سنج  هظفحم  ود  اوه  راکدوخ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
باریم هدننک 

ددع 24 دادعت : 
1402/03/31 زاین :  خیرات 

عجرم  OSVEH یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   mm 7/0 ینوریب رطق   mm 3/6 یلخاد رطق  لیتسا  سلنتسا  سنج  یدپوترا  رشاو  الاک :  مان 
یدنره یملعا  هلاءاشام  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1402/03/31 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 
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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

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

نوخ6198353 کناب  تهج  هحفص 114)رگالاتید  روسنس  ( روسنس

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

6208854HVAC CARRIER امد هحفص 114)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6208889AWH-24KW-E لدم چیکپ  بآ  هحفص 114)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

نژیسکا6209249 هحفص 114)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

درگ6209312 تسار  درگ و  پچ  مرها  جنس و  حطس  روسنس  اب  نیگنس  گرزب  رتلیف  روش  هحفص 114)تایدار  روسنس  ( روسنس

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

یتیریدم6209330 یاهرازفا  مرن  تاعالطا و  لاقتنا  رتسب  اهروسنس ،)  ) رازفا تخس  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

وگتآ6209670 زنب  یناشن  شتآ  نویماک  تهج  تسویپ  مالقا  ریاس  راد و  روسنس  چالک  هحفص 114)گنیربلب  روسنس  ( روسنس

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

امد6209815 لاتیجید  هحفص 114)رگالاتید  روسنس  ( روسنس

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

ربتعم6209852 یتناراگو  شورف  زا  سپ  تامدخ  اب  بایغو  روضح  هاگتسد  هحفص 114)ود  روسنس  ( روسنس

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

نزاخم6210041 تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  هحفص 114)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

دنر6210080 لوسرگنیا  رسورپمک  راشف  هحفص 114)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

زوسن6210084 لباک  رتم  اب 6   NTC پیات  10K امد هحفص 114)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6210214GENERATOR CONTROL PANEL(114 هحفص روسنس  ( روسنس

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

6210280Pulsation sensor Alstom ددع کی  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ،
 ... code:HTCT105580R0130 VIBRO-METER و

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتوم6210351 لیئوزاگ  رتلیف  لباترپ / یسیطانغمورتکلا  بآ  نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  : 
...و روتارنژ 

هحفص 114) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ws-c2960s-48TS-L وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001178 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ws-c2960s-48TS-L وکسیس چیئوس  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یتناراگ  یاراد  تساوخرد و  قبط  اقیقد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  هدنشورف  اب  لمح  هیارک 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  رودص  مدع  تروص  رد  دوش  رداص  یگنهامه  تهج  لیابوم  هرامش  روتکاف و  شیپ 
ناینامحر نسحم   09177314788

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ws-c2960s -48TS-Lws-c2960s -48TS-L وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 154154
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6209104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150418 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس تیمیل  هتسد  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/09 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 19 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   KOBOLD NEC-HY930 چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005387 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شادهب ییایمیش  هدننک  هضرع  عجرم   KOBOLD یتراجت مان   NGS 2106 لدم هتلاح  ود  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 155155

KOBOLD NEC-HY930KOBOLD NEC-HY930 چوس   چوس ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریالم ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ود  تخادرپ  ریالم - نادنز  لیوحت   - هباشم دک  ناریا  یا 1/2 -  هوزر  لاصتا  اب  رتمیتناس  لوط 40  اب  یسیطانغم  جیگ  لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004918000192 زاین :  هرامش 

ریالم نادنز  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   SOR EUROPE LTD هدنزاس عجرم  چیئوس  لول  یتراجت  مان   733A-F4D- B- A2-S3-CLX لدم یسیطانغم  عون  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

سراپ خرس  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6571713561 یتسپ :  دک  باشوش ،  یتعنص  کرهش  یوربور  ریالم - ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448346-081  ، 32448368-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32448368-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1/21/2 یایا   هوزر   هوزر لاصتا   لاصتا اباب   رتمیتناس   رتمیتناس   4040 لوط   لوط اباب   یسیطانغم   یسیطانغم جیگ   جیگ لول   لول ناونع : : ناونع 157157

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هب  متسیس  ود  لاصتا  تهج   KPH622 لدم  kvm HDMI 2port K-Net Plus ددع ود  دشاب و  یم  یروس  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  زاین  دروم  روتینام  دروبیک و  سوام ، ددع 

1101001402000329 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

ددع 2 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروبیک و سوام ، ددع  کی  هب  متسیس  ود  لاصتا  تهج   KPH622 لدم  kvm HDMI 2port K-Net Plus ددع ود  دشاب و  یم  یروس  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هتفه  دودح 2  یلام  هیوست  دشاب و  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه.دشاب  یم  زاین  دروم  روتینام 

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: 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

رتویپماک6208817 یبناج  مزاول  هحفص 36)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6208848 هحفص 36)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6209087ws-c2960s-48TS-L وکسیس هحفص 126)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6209104 تیمیل  هحفص 126)هتسد  چیئوس  ( چیئوس

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

6209329KOBOLD NEC-HY930 هحفص 126)چوس چیئوس  ( چیئوس

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

یرتویپماک6209339 هحفص 36)مالقا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یا 62094061/2 هوزر  لاصتا  اب  رتمیتناس  لوط 40  اب  یسیطانغم  جیگ  هحفص 126)لول  چیئوس  ( چیئوس

DKVM-2 10H-DS .2 -PORT KVM SWITCH WITH HDMI  ANDDKVM-2 10H-DS .2 -PORT KVM SWITCH WITH HDMI  AND  لدم لدم تروپ   تروپ ودود     KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رادم6209479 نیبرود  قرب -  میسقت  هبعج   - CAT 6 هکبش لباک  تروپ -  هدزناش  هکبش  اتید  چیئوس 
smd روتکژورپ میس -  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  لاتیجید -  هتسب 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6209600 تاصخشم  اب  هکبش  چیئوس  هحفص 36)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6209603KS-3200H4SM لدم  KDT دنرب تروپ  راهچ  تسیب و  یتیریدم  هکبش  هحفص 36)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6209742DKVM-210H-DS .2-PORT KVM SWITCH WITH لدم تروپ  ود   KVM چیئوس
HDMI AND

هحفص 126) چیئوس  ( چیئوس

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

6209766( تسا هباشم  دک  ناریا   ) رفیر لانیجروا   WS-C2960X-48FPD-L(36 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناتسرامیب6210199 هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6208891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یقرب مزاول   مزاول ملق   ملق   1414 ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرب مزاول  ملق   14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005520 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 45 دادعت : 

1402/01/05 زاین :  خیرات 
یسیطانغمورتکلا هلر  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1402/01/05 زاین :  خیرات 
یسیطانغمورتکلا هلر  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1402/01/05 زاین :  خیرات 
یسیطانغمورتکلا هلر  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1402/01/05 زاین :  خیرات 
یسیطانغمورتکلا هلر  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1402/01/05 زاین :  خیرات 
( دیلک  ) چوس ورکیم  الاک :  مان 

ددع 210 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

یکینورتکلا یراشف  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1402/01/05 زاین :  خیرات 
نایرج روتامروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 
نایرج روتامروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1402/01/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  هب  الاک  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  داهنشیپ  هارمه  هب  ینف  تادنتسم  هئارا 

.تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.تسا یمازلا  اضاقت  مالقا  قباطم  دک  ناریا  هئارا  ذخا و  ندش ،  هدنرب  تروص  رد 

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

24301-613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  قباطم  یقرب  مزاول  ملق   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005503 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب6208891 مزاول  ملق  هحفص 130)14  چوس  ( چوس

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

6209329KOBOLD NEC-HY930 هحفص 126)چوس چیئوس  ( چیئوس

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

عطق6209634 دیلک  ای  دیلک )  ) هحفص 130)چوس چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

عطق عطق دیلک   دیلک ایای   دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس ناونع : : ناونع 160160
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور تخادرپ.ددرگیم 75 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  یتوص  کر  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000674 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارهت توص  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نارهت  توص  رذآ  هدنزاس  عجرم   SN-1500 لدم  U 24 کر یتوص  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زور زور 7575 تخادرپ.ددرگیم   تخادرپ.ددرگیم لاطبا   لاطبا تسویپ   تسویپ لیافدقاف   لیافدقاف مالعتسا   مالعتسا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب یتوص   یتوص کرکر   -- هروظنمدنچ هروظنمدنچ ناونع : : ناونع 16 116 1
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ناجنز هیاپ  مولع  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004456000039 زاین :  هرامش 

ناجنز هیاپ  مولع  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

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

دشابیم هزور  دات 30 تیور و  زا  دعب  الاک  غلبم  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلقادح تارغت  نودب  هدش  مالعا  یالاک  هئارا 

رادیرخ لحم  رد  لیوحت 
هدنشورف طسوت  یزادنا  هار  بصن و 

مزاول تاعطق و  لماک  یتناراگ 
09120450410 نایدیعس رتکد  اب  ینف  یگنهامه 

4513766731 یتسپ :  دک  ناجنز ،  هیاپ  مولع  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد  کالپ 444  یتوبث  فسوی  داتسا  راولب  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33155050-024  ، 33151-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3315142-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 162162
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6210127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

والاک تلاصا  - هدننک نیماتاب  بصنو  لمح  - هباشم دکناریا  - هناماسرد لک  تمیق  جرد  - رنهاب ناتسرامیبریوصت  توص و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادمرد  مالعتسا  گربوروتکاف  تبث  - یتناراگ

1101094336000603 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هوان رس  یرصان  ناگژم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SOUNDCRAFT هدنزاس عجرم   SOUNDCRAFT یتراجت مان   SI لدم ادص  رسکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هنیزه - ددرگیم ماجنا  داد  رارق  بوچراهچرد  تافیرشت  هیدات  قبط  - ههام کی  ینف  نیرظان  هیداتو  لیوحتزا  سپ  تخادرپ  رثکادح  - یتناراگ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیلخ 09133998258 جاح  یاقآ  یرصبو  یعمس  دحاو  هیداتزادعب  تابوصم  تاارجا و  هیلک   - طرش نتشاذگن  - هدننک نیمات  هدهعرب  بصن  الاک و  لیوحت 

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتویپماک6208817 یبناج  مزاول  هحفص 36)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سنارفنک6208939 ویدیو  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یتایلام6208977 روما  لک  هرادا  نادرگ  نیبرود  یتوص و  هاگتسد  هحفص 69)ریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاطبا6209017 تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  یتوص  کر  - هروظنمدنچ
زور تخادرپ.ددرگیم 75

هحفص 132) توص  ( توص

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

سنارفنک6209633 یتوص  هحفص 132)متسیس  توص  ( توص

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

تسیل6209789 قبط  تاقلعتم  نیبرود و  هحفص 13)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6209912 رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ناتسرامیبریوصت ناتسرامیبریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 163163
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناتسرامیبریوصت6210127 توص و  هحفص 132)متسیس  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دابآ مرخ  کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6198542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245JN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092753000002 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245JN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدنزاس  تکرش  ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  هس  رثکادح  هجو  تخادرپ   . 2

6815853114 یتسپ :  دک  هبعش 1 ،  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33208310-066  ، 33333333-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  عون عون روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 164164

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

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

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

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

6208681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.بانب هاگشناد  لحم  رد  هدافتسا  تهج  روتینام  لماک و  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094567000004 زاین :  هرامش 

بانب هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم هرامش 09149208227  اب  موزل  تروص  رد  .ددرگ  هعلاطم  امتح  تسویپ  یاه  لیاف  اذل  دوب  دهاوخ  تسویپ  تسیل  قبط  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هداز  لیعامسا 

5551761167 یتسپ :  دک  زیربت ،  بانب  هار  سیلپ  بنج  تیالو ، هارگرزب  بانب ، ناتسرهش  یقرشناجیابرذآ ، بانب ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37745000-041  ، 37738180-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37740800-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6208838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تاقلعتم اب  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092001035 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2050T لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشخرد 09916079893 یاقآ  سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   لماک   لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 165165

 ( ( inin   2 020 زیاس   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام تاقلعتم ( ( تاقلعتم اباب   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 166166

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6208912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  هاگتسد -  دادعت 2  یتایح  مئالع  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094001040 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IMED HEALTH INDUSTRIES یتراجت مان   SADRA 10 لدم رامیب  یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دا  مدع ت  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   irc دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام - تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هاگتسد -  -  هاگتسد   22 دادعت   دادعت یتایح   یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 167167

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص   :: 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   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6208975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چنیا زیاس 22   22MK400H-B لدم یج  لا  روتینام  یتساوخرد : لدم 

42602311-42602310 سامت : هرامش 
1101005660000082 زاین :  هرامش 

یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص  هدننک :  رازگرب 
مامتها یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریدام  یتراجت  مان   MK400A لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هنایار
هاگتسد 20 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514647313 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  (، 4  ) سدقم تسراخب ،)  ) ریصق دمحا  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42602130-021  ، 42602300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88500066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   2222 زیاس   زیاس   2222 MK400H-BMK400H-B لدم   لدم یجیج   لالا   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 168168

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6209010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  کشخ  یرپسا  روتینام و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005036000166 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 
درالم نارهت ،  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لایر  رثکادح 1.040.550.000  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  هدش  هداد  رابتعا  فقس   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یلاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  هیلک  انمض  ** 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کشخ کشخ یرپسا   یرپسا وو   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 169169

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

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

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

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

6209155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدننک  نیمات  هدهع  هب  باهذ  بایا و  بصن و  لمح و  هنیزه   . یلخاد دیلوت   . تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  روتینام  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . زکرم  IT سانشراک دات  زا  سپ  تخادرپ  دشاب . 

1101092953000014 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  کی  هرامش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
یلودبع ریما  هدنزاس  عجرم  یلودبع  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اوآ  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  باهذ  بایا و  بصن و  لمح و  هنیزه  یلخاد  - دیلوت  تسویپ -  ینف  تاصخشم  قبط  روتینام  سیک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یمسر  روتکاف   . زکرم  IT سانشراک دات  زا  سپ  تخادرپ  دنشاب .  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  اه 

 : یتسپ دک  وردوخ ،  ناریا  یشزرو  یگنهرف  هعومجم  بنج  - دازآ ورس  کرهش  یجورخ   - جرک  - نارهت هارگرزب   14 رتمولیک نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1495613171

44782001-021  ، 44782000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44796270-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 170170

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباترپ روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003234000050 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لباترپ روتینام  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  15 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا ر.وتکاف  شیپ  هیارا  هدنشورف - هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباترپ لباترپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 171171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس تثعب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  طیارش و  قبط  روتینام -  رتویپماک و  هاگتسد  دیرخ 5  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094058000190 زاین :  هرامش 
جدننس تثعب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان  سراپ  لدم   ATX هنایار سیک  الاک :  مان 
نیمآ ریبدت 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6619667761 یتسپ :  دک  تثعب ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  زرواشک -  هارراهچ  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285910-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33285892-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل وو   طیارش   طیارش قبط   قبط روتینام -  -  روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 172172

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دکناریا   ) نویزیولت روتینام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004698000269 زاین :  هرامش 

ناهفصا یتعیرش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف قباطم  ینف  تاصخشم  دادعت و  / تسا یمازلا  قیقد  ینف  تاصخشم  دنرب و  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض  / ناتسرامیب رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

8173745384 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  یادتبا خ  الاب  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36272001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36265020-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هباشم هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) نویزیولت نویزیولت وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 173173

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

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

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

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

6209575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم اه  دک  ناریا  دشاب .  یم  تسویپ  لیاف  رد  قیقد  ینف  تاصخشم  دیفس  ایس و   a4 یرزیل رگپاچ  چنیا و  هنایار 19  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دنتسه

1101092065000009 زاین :  هرامش 
رسدور ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  وسرپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DESIGN JET 510 42 in لدم  A3 یگنر یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

رسدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر مدع.دشاب  یتسویپ  تاصخشم  طیارش و  اب  قبطنم  لخاد و  دیلوت  ناوت  یرثکادح  نوناق  ساسا  رب  رظن  دروم  تامدخ  ای  الاک  تسا  یملزلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  هصقانم  زا  هدننک  تکرش  فذح  بجوم  مازلا  هنوگره 

4481877931 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  راولب  - رسدور رسدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42633039-013  ، 42634290-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42633039-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

a4a4  یرزیل یرزیل رگپاچ   رگپاچ وو   چنیا   چنیا   1919 هنایار   هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 174174

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

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

زا 157 ھحفص 145 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c78cz2h2jmng5?user=37505&ntc=6209575
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6209575?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروبیک - سوم - روتینام  - سیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000223 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگ  تمیق  تسویپ  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  هب  هجوت  اب  افطل  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313798999 یتسپ :  دک  بالقنا ،  هاگشزرو  یوربور   - نازایناجراولب روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  - دیرخ تساوخرد  یراذگراب  قبط  گنیروتینام 214  لاتف  لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000336 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم یشهوژپ  هدننک  هضرع  عجرم   KD PAPER یتراجت مان   mmx25 m 152 زیاس  KD19152 لدم ینوفلس  هتسب  یلور  گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 

شناد رگشواک  یسدنهم  یشهوژپ  هدنزاس  عجرم  شناد  رگشواک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرک  یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب  تهج  - دیرخ تساوخرد  یراذگراب  قبط  گنیروتینام 214  لاتف  لور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هئارا  دشابیم -  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ههام - هس  تخادرپ  ناگیار -  لاسرا 

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروبیک دروبیک -- سوم سوم -- روتینام روتینام  - - سیک سیک ناونع : : ناونع 175175

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف لور   لور ناونع : : ناونع 176176
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  یزاجح  رتکد  انیس و  نبا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

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

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

6209717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دکناریا قباطم  باوخ  یسررب  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091802000122 زاین :  هرامش 

دهشم انیس  نبا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
LOWENSTEIN هدنزاس عجرم   LOWENSTEIN MEDICAL TECHNOLOGY یتراجت مان   SONATA لدم یکشزپ  باوخ  یسررب  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ریبکریما نامرد  الاو  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL TECHNOLOGY
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دکناریا قباطم  باوخ  یسررب  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ داتس  هناماس  یتمیق  داهنشیپ  همیمض  اضما و  رهم و  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  اددجم  دیاب  زاین ، نالعا  مئامض 

 : یتسپ دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  هیلقن  بنج  یلعوب  -  نادیم  هب  هدیسرن  یلماع –  رح  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9195983134

37112701-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37112545-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ باوخ   باوخ یسررب   یسررب روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 177177
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رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ / لیاف  قبط  رهشمرخ / دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  تهج  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091739000122 زاین :  هرامش 

رهشمرخ دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  هدنشورف  اب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه  دوش / یراذگراب  هناماس  ردو  داتو  لیمکتار  یتسویپ  لیاف  هدش / هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تبث  سامت  هرامش  رتهب  یگنهامه  تهج 

6417711563 یتسپ :  دک  دیهش ،  داینب  بنج  یرتم  ییا خ 40 هنماخ  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53528730-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53528730-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروبیک - سوم - روتینام  - سیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000224 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگ  تمیق  تسویپ  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  هب  هجوت  اب  افطل  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313798999 یتسپ :  دک  بالقنا ،  هاگشزرو  یوربور   - نازایناجراولب روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   یتسویپ / / یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رهشمرخ / / رهشمرخ دادرخ   دادرخ موس   موس کینیلک   کینیلک یلپ   یلپ تهج   تهج روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 178178

دروبیک دروبیک -- سوم سوم -- روتینام روتینام  - - سیک سیک ناونع : : ناونع 179179

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003754000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6210034 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار نآ  لماک  یزیمآ  گنر  یزوتناف و  لیقثرج  روتینام  یساسا  تاریمعت  دراد  رظن  رد  ناگزمره  ناتسا  برغ  هگنل و  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاطبا رگ  هصقانم  اهنشیپ   ، دانسا رد  دیدزاب  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد  تسا و  یمازلا  لیقثرج  زا  دیدزاب.دیامن  راذگاو  حالصیذ  راکنامیپ  هب  یفیک  یبایزرا  زا  سپ 

.ددرگ  یم 
هگنلردنب  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لیقثرج یزیمآ  گنر  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  هگنلردنب  یدرونایرد  ردانب و  هناخریبد  لیوحت  اه  تکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  زور  کی  ات  رثکادح  دیاب  یکناب  همان  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

10:00 تعاس : 1402/02/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هگنل ردنب  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  - هگنل ردنب   ، 7971945699 یتسپ :  دک  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بالضاف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6210190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، مالقا حلاصم ، نیمات  و  هیهت ، اب  هارمه  نارهت  بالضاف  لرتنک  شیاپ و  زکرم  نامتخاس  گنیروتینام  قاتا  نویساروکد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین دروم  تابوصنم  تازیهجت و 

1101005420000149 زاین :  هرامش 
نارهت بالضاف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بالضاف سیورس :  مان 
10 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تابوصنم تازیهجت و  مالقا ، حلاصم ، نیمات  و  هیهت ، اب  هارمه  نارهت  بالضاف  لرتنک  شیاپ و  زکرم  نامتخاس  گنیروتینام  قاتا  نویساروکد  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم 

 : یتسپ دک  نارهت ،  بالضاف  تکرش  کالپ 14  مشش  هشیدنا  شبن  هشیدنا  نابایخ  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1568834613

88435961-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88409194-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یزوتناف   یزوتناف لیقثرج   لیقثرج روتینام   روتینام یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 180180

بالضاف بالضاف لرتنک   لرتنک وو   شیاپ   شیاپ زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا نویساروکد   نویساروکد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 181181

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

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

6198542in 24 زیاس  LED عون هحفص 136)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6208681 لماک و  هحفص 136)سیک  روتینام  ( روتینام

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

6208816TH-55-SQE1 یتعنص هحفص 22)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6208838 ( in 20 زیاس  LED روتینام تاقلعتم ( اب  هحفص 136)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6208912 لیاف  قباطم  هاگتسد -  دادعت 2  یتایح  مئالع  هحفص 136)گنیروتینام  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6208975 زیاس 22   22MK400H-B لدم یج  لا  هحفص 136)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

کشخ6209010 یرپسا  روتینام و  هحفص 136)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6209155 هحفص 136)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

هاگورین6209178 گنیروتینام  متسیس  یناسرزورب  هحفص 6)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ردروکرو6209252 ECG12LEAD لباک  - یلارت هیاپو   ECG دیل اب 12  رتماراپ  لوف  یتایح  مئالع  روتینام 
-wifi هکبش.سکپ و متسیس  هب  لاصتا   - یترارح

هحفص 102) ردروکر  ( ردروکر

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

لباترپ6209326 هحفص 136)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

ناریا6209484 تسویپ -  تسیل  طیارش و  قبط  روتینام -  رتویپماک و  هاگتسد  دیرخ 5  یاهب  مالعتسا 
تسا هباشم  دک 

هحفص 136) روتینام  ( روتینام

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

6209485MEGA Full HD 55” Video Wall LED یتعنص هحفص 86)روتینام  )  video wallvideo wall

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

6209546( هباشم دکناریا   ) نویزیولت هحفص 136)روتینام و  روتینام  ( روتینام

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

6209575a4 یرزیل رگپاچ  چنیا و  هنایار 19  هحفص 136)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

دروبیک6209660 - سوم - روتینام  - هحفص 136)سیک روتینام  ( روتینام
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

گنیروتینام6209715 لاتف  هحفص 136)لور  روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ6209717 باوخ  یسررب  روتینام  هحفص 136)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

6209742DKVM-210H-DS .2-PORT KVM SWITCH WITH لدم تروپ  ود   KVM چیئوس
HDMI AND

هحفص 126) چیئوس  ( چیئوس

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

دک6209941 ناریا  زا  یتسویپ / لیاف  قبط  رهشمرخ / دادرخ  موس  کینیلک  یلپ  تهج  روتینام  دیرخ 
هدش هدافتسا  هباشم 

هحفص 136) روتینام  ( روتینام

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

دروبیک6209950 - سوم - روتینام  - هحفص 136)سیک روتینام  ( روتینام

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

یدنب6210016 هناد  هناخراک  یجورخ ، روسرپمک  یاه  شخب  گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یناسر و  زورب 
زاگ شیالاپ  تکرش  هاگورین   PMS و

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام6210020 متسیس  طبار  دربراک  لماک  هحفص 36)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لماک6210034 یزیمآ  گنر  یزوتناف و  لیقثرج  روتینام  یساسا  هحفص 136)تاریمعت  روتینام  ( روتینام

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

رتور6210174 نتنآ و  یرازفا و  تخس  لگناد  هیهت  زودنیو و  بصن  چاو و  لیرد  روتینام  هحفص 13)ریمعت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بالضاف6210190 لرتنک  شیاپ و  زکرم  نامتخاس  گنیروتینام  قاتا  نویساروکد  هحفص 136)یارجا  روتینام  ( روتینام

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

رورس6210200 قاتا  گنیروتینام  قیرح و  نالعا  متسیس  بصن  هحفص 22)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6210214GENERATOR CONTROL PANEL(114 هحفص روسنس  ( روسنس
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرونربیف6208757 هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  هحفص 69)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6208842 - لاناک 32 گنوسماس nvr طبض هاگتسد   - لاتیجید نرتسو  لانرتنیا  تیابارت  12 دراه
ماد هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  -6020qno گنوسماس هکبش  تلوب  هتسبرادم 

6010qnd گنوسماس

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6208845 - لاناک 32 گنوسماس nvr طبض هاگتسد   - لاتیجید نرتسو  لانرتنیا  تیابارت  12 دراه
ماد هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  -6020qno گنوسماس هکبش  تلوب  هتسبرادم 

6010qnd گنوسماس

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرونربیف6208938 هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  دیرخ  هحفص 69)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یناریا6208993 هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 69)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هریغ6209289 دراه و  نیبرود و  لیبق  زا  هتسبرادم  نیبرود  زایندروم  یاهالاک  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6209501 نیبرود  هاگتسد  نیمات  هحفص 69)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یگنر6209823 بش  رد  دید  لسکیپ  اگم  تیفیک 4 اب   ip dom e هحفص 69)نیبرود هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلاتیجید6209892 هتسبرادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یسانش ناریا  داینب   :: 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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6209292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( زودنیو بصن  اب  هدش  لبمسا   ) سوام دربیک و  روتینوم و  هارمه  هب  لماک  هنایار  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  تسیل  رد  لماک  تاصخشم 

1101003048000017 زاین :  هرامش 
یسانش ناریا  داینب  هدننک :  رازگرب 

یباراد نارزیخ  هدننک  هضرع  عجرم   GIGA یتراجت مان   SMAR لدم هنایار  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 18 دادعت : 

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

 ( زودنیو بصن  اب  هدش  لبمسا   ) سوام دربیک و  روتینوم و  هارمه  هب  لماک  هنایار  سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  تسیل  رد  لماک  تاصخشم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
دوش هنیزه  مالعا  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  افطل "

1437835859 یتسپ :  دک  یسانش ،  ناریا  یبونج خ  ییاهب  خیش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88066146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88066149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینوم  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوام سوام وو   دربیک   دربیک وو   روتینوم   روتینوم هارمه   هارمه هبهب   لماک   لماک هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 182182
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(( 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

یسانش ناریا  داینب   :: 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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6209306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( زودنیو بصن  اب  هدش  لبمسا   ) سوام دربیک و  روتینوم و  هارمه  هب  لماک  هنایار  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  تسیل  رد  لماک  تاصخشم 

1101003048000018 زاین :  هرامش 
یسانش ناریا  داینب  هدننک :  رازگرب 

یباراد نارزیخ  هدننک  هضرع  عجرم   GIGA یتراجت مان   SMAR لدم هنایار  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 17 دادعت : 

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

 ( زودنیو بصن  اب  هدش  لبمسا   ) سوام دربیک و  روتینوم و  هارمه  هب  لماک  هنایار  سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  تسیل  رد  لماک  تاصخشم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
دوش هنیزه  مالعا  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  افطل "

1437835859 یتسپ :  دک  یسانش ،  ناریا  یبونج خ  ییاهب  خیش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88066146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88066149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینوم  :: 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

سوام6209292 دربیک و  روتینوم و  هارمه  هب  لماک  هنایار  هحفص 152)سیک  روتینوم  ( روتینوم

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

سوام6209306 دربیک و  روتینوم و  هارمه  هب  لماک  هنایار  هحفص 152)سیک  روتینوم  ( روتینوم

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سوام سوام وو   دربیک   دربیک وو   روتینوم   روتینوم هارمه   هارمه هبهب   لماک   لماک هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 183183

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( رهشناریا  ) ناتسچولب ناتسیس و 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6209275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیف گناد  نویماک  ویسیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092956000062 زاین :  هرامش 

( رهشناریا  ) ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم لامش  یوردوخ  راگن  ینواعت  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  ویسیا  پمیر  گنینویت و   OBD tools لباترپ یبای  بیع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

لامش یوردوخ  راگن  ینواعت  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  تسودیپس  یاقآ  هرامش 09153463094  هب  رتشیب  عالطا  تهج  دشابیم  دنس  تسویپ  لیاف  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رهشناریا ،  یا   هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ( - هر ) ینیمخ ماما  نابایخ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916913163

37220851-054  ، 37222085-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37224476-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیف گنیف گناد   گناد نویماک   نویماک ویسیا   ویسیا ناونع : : ناونع 184184

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرکا لوسر  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 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6209693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگیم هئارا  تسویپ  هب  یلک  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094841000172 زاین :  هرامش 

نارهت مرکا ص   لوسر  ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  هجو 7  تخادرپ  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن هئارا  میظنت و  هدش  صخشم  نامز  تدم  هب  تبسن  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  افطل 
دشاب یم  یمازلا  هدنرب  مالعا  مزال و  یاه  یگنهامه  ماجنا  تهج  روتکاف  شیپ  هئارا 

1445613131 یتسپ :  دک  مرکا ،  لوسر  ترضح  ناتسرامیب  شیاین  ناخراتس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64352116-021  ، 64359-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64351-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6208835vmware وopen-e یرازفا مرن  هتسب  /vmware vsphere رورس اقترا  هحفص 13)تیدپآ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6209087ws-c2960s-48TS-L وکسیس هحفص 126)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

یتارباخم6209107 یاهرازفا  هحفص 13)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیف6209275 گناد  نویماک  هحفص 154)ویسیا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یتیریدم6209330 یاهرازفا  مرن  تاعالطا و  لاقتنا  رتسب  اهروسنس ،)  ) رازفا تخس  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رپمآ6209693  UPS 7 هاگتسد یرتاب  / UPS هاگتسد کر  / UPS10KVA هحفص 154)هاگتسد رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

سوریو6209940 یتنآ  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هحفص 13)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رابنا6210321 ریاود  نیب  یزادنا  هار  بصن  تازیهجت و  هارمه  هب  یرون  ربیف  یشک  لباک  حرط  هحفص 36)یارجا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

رپمآ رپمآ   UPS 7UPS 7  هاگتسد هاگتسد یرتاب   یرتاب / / UPSUPS هاگتسد   هاگتسد کرکر   / / UPS10KVAUPS10KVA  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 185185

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 " ) " ) 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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

هدش6209463 تسویپ  ینف  تاصخشم  تسیل  قبط  قرب  شزومآ  زکرم  یریوصت  تراظن  متسیس  دیرخ 
ههام تخادرپ 4  طیارش  و 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب6209265 یا  هرک  برد  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 157 ھحفص 157 

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

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 7 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 14 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 9 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 10 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 30 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 4 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 10 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 6 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 22 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "led wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video wall" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 6 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ال ای دی وال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیجینگ" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پهباد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تردد" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حریق" (تعداد 10 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت الکترونیک" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "خانه هوشمند" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 6 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین" (تعداد 25 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دی وی آر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ذخیره ساز" (تعداد 6 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "رکوردر" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ساختمان هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سرور" (تعداد 16 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور" (تعداد 15 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوئیچ" (تعداد 13 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوییچ" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "صوت" (تعداد 8 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مانیتور" (تعداد 28 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مداربسته" (تعداد 9 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مونیتور" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفون کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفن کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 8 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئووال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)

