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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

140 1140 1 نمهب   نمهب   55 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   233,980هکس , 000233,980 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   422رالد , 100422 , تاراما100 تاراما مهرد   119,5201مهرد 19,520

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 18 , 090 , 0002 18 , 090 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   310رالد ,650310 سیئوس650, سیئوس کنارف   475,800475,800کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 140هکس , 000 , 000140 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع329,400329,400رالد ناتسبرع لایر   1لایر 17, 0701 17, 070

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 88,000هکس , 00088 ,000 , وروی000 ژورن477,430477,430وروی ژورن نورک   44,20044,200نورک

رایع رایع   1818 یالط   20یالط ,542 , 00020 ,542 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   540دنوپ ,730540 نپاژ730, نپاژ نینی   دصکی   337,900337,900دصکی

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
(( 1515))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 160160))

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

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

زا 142 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 26  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 14  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 38  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 72

( یهگآ دادعت 25  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 75

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( 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 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 14  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 32  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

( یهگآ دادعت 13  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( یهگآ دادعت 6  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 10  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 24  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 128

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

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

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

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

( یهگآ دادعت 19  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 139

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

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

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

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

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

ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/11/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213033 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرمگ یربیاس  تینما  هزوح  رد  هرواشم  تامدخ  باختنا  یارب  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم :: 1401/11/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرمگ یربیاس  تینما  هزوح  رد  هرواشم  تامدخ  دیرخ  رواشم  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

:: سردآ سردآ

02188806514 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یربیاس یربیاس تینما   تینما هزوح   هزوح ردرد   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ باختنا   باختنا یارب   یارب یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 11

کرمگ کرمگ یربیاس   یربیاس تینما   تینما هزوح   هزوح ردرد   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48561012 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/11/4  زا   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6213175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هلر  تردق ، یاهدیلک  قرب ، یولبات  لماش :  هژورپ  درکلمع  نیمضت  شزومآ و  یزادنا ، هار  تست و  بصن ، یحارط ، تازیهجت ، دیرخ  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکرابم دالوف  یزاس  هلدنگ  دحاو  گنیروتینام  تازیهجت  یتظافح و 

:: 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

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون 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

6214414 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/11/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

یکناب همانتنامض  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

،، قرب قرب یولبات   یولبات لماش :  :  لماش هژورپ   هژورپ درکلمع   درکلمع نیمضت   نیمضت وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن یحارط ، ، یحارط تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یزاس یزاس هلدنگ   هلدنگ دحاو   دحاو گنیروتینام   گنیروتینام تازیهجت   تازیهجت وو   یتظافح   یتظافح یاه   یاه هلر   هلر تردق ، ، تردق یاهدیلک   یاهدیلک

33

هاگورین هاگورین گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48561011 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/12/01هرامش نایاپ : خیرات   - 1401/11/04 عورش : خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6214432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هلر  تردق ، یاهدیلک  قرب ، یولبات  لماش : هژورپ  درکلمع  نیمضت  شزومآ و  یزادنا ، هار  تست و  بصن ، یحارط ، تازیهجت ، دیرخ  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکرابم دالوف  یزاس  هلدنگ  دحاو  گنیروتینام  تازیهجت  یتظافح و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091871000052 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213201 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجنپ  شتآ  دیهش  هشیپ و  هواک  دیهش  تاسیسات   F & G متسیس یزاس  هنیهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی  هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هجنپ  شتآ  دیهش  هشیپ و  هواک  دیهش  تاسیسات   F & G متسیس یزاس  هنیهب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
49,314,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,465,700,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رگید هام  ات 3  رازگ  هصقانم  تساوخرد  تروص  رد  هدوب و  ربتعم  تاکاپ  تشگزاب  خیرات  زا  هام  تدم 3  هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  یم  دیدمت  لباق 
16:00 تعاس : 1402/02/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتسپ 315 قودنص  زاگ ، لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم ، هیدیما ، ناتسزوخ ،  ، 6378111484 یتسپ :  دک  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

،، قرب قرب یولبات   یولبات لماش : : لماش هژورپ   هژورپ درکلمع   درکلمع نیمضت   نیمضت وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن یحارط ، ، یحارط تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
گنیروتینام گنیروتینام تازیهجت   تازیهجت وو   یتظافح   یتظافح یاه   یاه هلر   هلر تردق ، ، تردق یاهدیلک   یاهدیلک

55

F -GF -G متسیس   متسیس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 66
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ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004299000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213406 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فجن س )  ) ارهزلا همطاف  ناتسرامیب  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  و  دیرخ ،  لماش  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابآ 

ناهفصا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ارهزلا همطاف  ناتسرامیب  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  و  دیرخ ،  لماش  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

دابآ فجن  (س )

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

00:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ لپ  هب  هدیسرن  مود  قاتشم  نابایخ  ناهفصا   ، 8158874351 یتسپ :  دک  دابآ ،  فجن  رهش :  ناهفصا ،  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

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003702000061 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214888 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  ءافطا  بسانم  یاهروانش  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

قیرح ءافطا  بسانم  یاهروانش  تامدخ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   10,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1402/02/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ردنب راولب  یناقلاط  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -   ، 7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  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

ناتسرامیب ناتسرامیب ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ ،  ،  دیرخ لماش   لماش قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 77

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا بسانم   بسانم یاهروانش   یاهروانش تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 88

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

اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم :: 1401/11/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دایماز تکرش  هیور  گنر  نیباک  موف  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، هیهت ، یحارط ، تهج  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.seeco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یوضر ناسارخ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

kv.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214441 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم اب  فلش 5116  هاگتسد  دیرخ 50  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 700.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یربیاس6213033 تینما  هزوح  رد  هرواشم  تامدخ  باختنا  یارب  یفیک  هحفص 5)یبایزرا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کرمگ6214410 یربیاس  تینما  هزوح  رد  هرواشم  تامدخ  دیرخ  رواشم  هحفص 5)باختنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح هیهت ، ، هیهت یحارط ، ، یحارط تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 99

تاقلعتم تاقلعتم اباب     51 165116 فلش   فلش هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب 20,573,000,000 غلبم  .سدقم  دهشم  رهش  حطس  رد  یرارطضا  قرب  نیمأت  نزکمشچ و  یهدنامرف و  غارچ  تازیهجت  ریمعت  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.لایر

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرل ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091378000108 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا  تظافح  یالاک  دیرخ  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یرتسگداد یوربور  جح  راولب  نمهب  نادیم 22 دابآ  مرخ  ناتسرل   ، 6817783759 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یرارطضا   یرارطضا قرب   قرب نیمأت   نیمأت وو   نزکمشچ   نزکمشچ وو   یهدنامرف   یهدنامرف غارچ   غارچ تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 111 1

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یالاک   یالاک دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1212

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

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

2001094842000093 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213447 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

هنامرحم روما  تسارح و  رتفد 

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

23:59 تعاس : 1402/05/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیمضت6214432 شزومآ و  یزادنا ، هار  تست و  بصن ، یحارط ، تازیهجت ، دیرخ  تایلمع  ماجنا 
گنیروتینام تازیهجت  یتظافح و  یاه  هلر  تردق ، یاهدیلک  قرب ، یولبات  لماش : هژورپ  درکلمع 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگتسد هاگتسد ماد ، ، ماد دیپسا   دیپسا کرحتم   کرحتم ماد ، ، ماد تلوب ، ، تلوب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   ریواصت   ریواصت طبض   طبض

1313

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6213034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک سنسیال 200  اب  شیوداپ  یموب  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094388000032 زاین :  هرامش 

یلام تاعالطا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ربراک سنسیال 200  اب  شیوداپ  یموب  سوریو  یتنآ  - 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514747611 یتسپ :  دک  کالپ 13 ،  هچوک 10- - ریصقدمحا نابایخ  - یتشهب دیهش  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88044602-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86122316-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراک ربراک   2 00200 سنسیال   سنسیال اباب   شیوداپ   شیوداپ یموب   یموب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 1414

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

6213244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

axigen رورس لیمیا  دیرگپآ  هلاسکی  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090955000036 زاین :  هرامش 

روباشین هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدرجتسد سدنهم   09151542519: سامت نفلت 

.دریذپ یم  تروص  تامدخ  یزاسلاعفو  هطوبرم  سانشراکدات  زا  سپ  تخادرپ 
.دشاب اراد  ار  هطوبرم  یاه  همانیهاوگ  یمامت  دیاب  هدننک  نیمات.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

9319774446 یتسپ :  دک  روباشین ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  کلملا ، ماظن  راولب  نازابناج ، راولب  یاهتنا  روباشین ، روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43305240-051  ، 43305000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43305234-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

axigenaxigen رورس رورس لیمیا   لیمیا دیرگپآ   دیرگپآ هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1515

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6213285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم همیمض  یریذپذوفن  تست  هناماس  دادرارق  سیون  شیپ  دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000001000227 زاین :  هرامش 

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم همیمض  یریذپذوفن  تست  هناماس  دادرارق  سیون  شیپ  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6213311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرو هرهب  ءاقترا  یاتسار  رد   IMS هچراپکی تیریدم  متسیس  دوبهب  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000560 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103618-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم همیمض   همیمض یریذپذوفن   یریذپذوفن تست   تست هناماس   هناماس دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 1616

یرو یرو هرهب   هرهب ءاقترا   ءاقترا یاتسار   یاتسار ردرد     IMSIMS هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس دوبهب   دوبهب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

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

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

6213769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  یاراد  لماک  بصن  اب  متیآ  یتسویپ 3  لیاف  کرادم  تاصخشم و  قبط  لاوریاف  رورس و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000175 زاین :  هرامش 

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ارپاس یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FORTINET یتراجت مان   FAZ-200D لدم رزیالانآ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

تعنص
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-500E لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
استپ هدننک  هضرع  عجرم   EMC-UNITY یتراجت مان   TB 1/8 تیفرظ  D3-2S10-1800 لدم  INTERNAL کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقن و دصرد  تخادرپ 50  هباشم  دک  ناریا  یاراد  لماک  بصن  اب  متیآ  یتسویپ 3  لیاف  کرادم  تاصخشم و  قبط  لاوریاف  رورس و  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینامثع سدنهم  نفلت 33372016 اب  یگنهامه  تهج  دشاب  یم  لاس 1404  دیسر  رس  هنازخ  قاروا  دصرد   50

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یباسح _  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743175

33372099-054  ، 33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف وو   رورس   رورس مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6213789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شتآ هراوید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001379 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ کرادم  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

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

یتسویپ کاردم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

42172900-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6213794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصصخت هنماد  هتسب  هربراک و  یشزوما 350  سیورس  نشکیلپا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000914 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصصخت هنماد  هتسب  هربراک و  یشزوما 350  سیورس  نشکیلپا  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هام  12 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33450236-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شتآ شتآ هراوید   هراوید ناونع : : ناونع 1919

یصصخت یصصخت هنماد   هنماد هتسب   هتسب وو   هربراک   هربراک   350350 یشزوما   یشزوما سیورس   سیورس نشکیلپا   نشکیلپا ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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

6214076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 GEO IP LOCATION ALL COUNTRY  / رازفا مرن  بصن  هب  زاین  نودب   / تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  هب  هجوت  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمساق سدنهم  یاقآ   09126873815 هارمه هرامش  اب  یگنهامه  تهج  /

1101093823000451 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناجیابرذآ

هتسب 8 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع   ناونع سنسیال   سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب 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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روشک لاوحا  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6214113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیلوت یارب   Power BI یاهدروبشاد تیریدم  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن ، هدادرابنا و  یزاس  دنتسم  تخاس و  یحارط ، لیلحت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ طیارش  حرش ، هب  ترجاهم  یتایح و  یاهرامآ 

1101003065000031 زاین :  هرامش 
روشک لاوحا  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

رکذ اب  قیقد و   ، تسویپ تامدخ  حرش  ساسا  رب  یراذگ  تمیق  دشاب -  اراد  ار  تسویپ  لیاف  یمومع  طیارش  اهزوجم و  دیاب  امازلا  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
60902487 نفلت : هام -  ارجا 5  نامز  تدم  هعومجم -  تروصب 1 طقف  هناماس  یور  تمیق  نالعا  روتکاف -  شیپ  رد  تازج 

1137719411 یتسپ :  دک  کالپ 207 ،  ( هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ   - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60902280-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66746462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Power BIPower BI یاهدروبشاد   یاهدروبشاد تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن وو   هدادرابنا   هدادرابنا یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم وو   تخاس   تخاس یحارط ، ، یحارط لیلحت ، ، لیلحت ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت برغ  بونج  یتسپ  هقطنم   :: 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   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هتساوخو  تسویپ  ینفو  یصاصتخا  طیارش  اب  اه  کناب  یاه  هیراطخاو  هیغالبا  هجراپکی  رازفا  مرن  هعسوتو  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ئزج هک  امرفراک  طسوت  هدش  هیارا 

1101020029000093 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  بونج  یتسپ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

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

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

دیریگب سامت  هداز  دسا  یاقآ  اب  یگنهامه  یارب  افطل  تسویپ  لیاف  قبط  تسا . هدیسر  راکنامیپ  عالطا  هبو  دشاب  یم  دادرارق  کفیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09122751101

1318915513 یتسپ :  دک  هقبط 4 ،  تسپ  هزیناکم  نامتخاس  رگشل  هارراهچ  یبونج  رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66973399-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66450947-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  زکرم   :: 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 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

6214295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالاصتا رتویپماک و  زاین  دروم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091308000003 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزوما  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لودج  حرش  هب  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تساوخرد  هب  هیبش  ًانیع  زاین  دروم  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4849155356 یتسپ :  دک  رهشمئاق ،  هب  یراس  هداج  رتمولیک 8  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33136580-011  ، 33136590-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136589-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2323

تالاصتا تالاصتا وو   رتویپماک   رتویپماک زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2424

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

ناتسدرک 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

6214345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد داتس  پیات  هب  طوبرم  تیلاعف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090264000026 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618643451 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد   - ردیبآ نابایخ  - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33237104-087  ، 33234763-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249654-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6214476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  قباطم   PWkaraweb رازفا مرن  تهج   karaview یرازفا مرن  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000777 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32605943-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد داتس   داتس پیات   پیات هبهب   طوبرم   طوبرم تیلاعف   تیلاعف ناونع : : ناونع 2525

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قباطم   قباطم   PWkarawebPWkaraweb  رازفا رازفا مرن   مرن تهج   تهج   karaviewkaraview یرازفا   یرازفا مرن   مرن سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091067000032 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هام 3 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات تمس  زا  داهنشیپ  تسویپ  رد  تسیاب  یم   ، هدام 20 دنب ب  دافم  کرادم  یمامت  نکسا   ، ددرگ تفایرد  تسویپ  طیارش  قاروا و  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لوبق  دروم  تکرش  یمسر  همان  اب  تیکلام  یهاوگ  هئارا  رب  ینبم  دهعت  ، مزال کرادم  هدام.ددرگ 21  یرازگراب  هناماس  رد  ناگدننک 

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

38049-051  ، 38795039-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38795039-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  ساسارب  درکلمع  تیریدمرازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000709 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناماس بآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناگربا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  تاعالطا  عیمجت  یواک و  هداد  نیالنآ و  شیاپ  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناگربا

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنودالوف مناخ  راکرس  هطوبرم  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب درکلمع   درکلمع تیریدمرازفا   تیریدمرازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تادهعت هیلک  ماجنا  رزیلانآ و  مرپسا  هاگتسد  راهچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000168 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زادرپ دیدارف  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ییاوقم 1  تکاپ  یدنب  هتسب  عون  یرازفا  تخس  لفق  اب   DVD عون  CASA مرپسا کیتاموتا  زیلانآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سراپ زادرپ  دیدارف  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ 
هتسب 4 دادعت : 

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

تادهعت هیلک  ماجنا  زیلانآ و  مرپسا  هاگتسد  راهچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  یاه  هنیزه 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ 
دوش یراذگ  تمیق  یروف  لاسرا  ناکما  تروص  رد 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تادهعت تادهعت هیلک   هیلک ماجنا   ماجنا وو   رزیلانآ   رزیلانآ مرپسا   مرپسا هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 142 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wkfzayn5xcazw?user=37505&ntc=6214507
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6214507?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  ندومن  همیمض.تسویپ  مئامض  رد  دیرخ  یلصا  حرش.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.اتبیس  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  باسح  اصافم  ذخا  تامدخ  دوجو  تروص  رد.تسیمازلا 

1101001022002395 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

تروص رد.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.تسویپ  مئامض  ساسا  رب  دیرخ  یلصا  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.اتبیس  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  باسح  اصافم  ذخا  تامدخ  دوجو 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رد.تسیمازلا رد.تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندومن   ندومن همیمض.تسویپ   همیمض.تسویپ مئامض   مئامض ردرد   دیرخ   دیرخ یلصا   یلصا حرش.دشاب   حرش.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.اتبیس   ناریا.اتبیس رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا باسح   باسح اصافم   اصافم ذخا   ذخا تامدخ   تامدخ دوجو   دوجو تروص   تروص
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تشر تثعب  کینیلک   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6214584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصصخت قوف  کینیلک  his متسیس یدربهار  یرازفا و  تخس  هکبش  زا  ینابیتشپ  یروانف و  یسانشراک و  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تشر تثعب 

1101094007000006 زاین :  هرامش 
تشر تثعب  کینیلک  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
تمدخ 2 دادعت : 

1402/01/01 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموب دیاب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  یاه  تکرش  انمض.دشابیم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  ددجم  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  یاضما  رهم و  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب هتشاد  ار  نالیگ  ناتسا 

4136617869 یتسپ :  دک  تثعب ،  یصصخت  قوف  یصصخت و  کینیلک  دابآ )  یجاح   ) بالقنا نابایخ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33236028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33246640-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تثعب تثعب یصصخت   یصصخت قوف   قوف کینیلک   کینیلک hishis متسیس   متسیس یدربهار   یدربهار وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس هکبش   هکبش زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یروانف   یروانف وو   یسانشراک   یسانشراک تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
تشر تشر
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6214621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SOFTWARE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
06153183711

1101092179001709 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ارحص  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  یتراظن  متسیس  یتارباخم و  رادار  متسیس  هچراپکی  تیریدم  ناونع  بو  تحت  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناماس هعسوت  نامرآ  هدننک 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   (/ یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مهم **** .دوش تسویپ  هدننک و  نیمات  اضما  رهم و  تالماعم  طیارش  / .دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   (/ یمازلا )

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم رادار   رادار متسیس   متسیس هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم ناونع   ناونع بوبو   تحت   تحت هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3232
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6214641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هعلاطم  امتح  تسویپ  یاهلیاف  ) هکبش یتارباخم و  یشکلباک  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001176 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
لوط رتم  6300 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارهت ناخراتس  نارهت 3 - هیهلا  یلعبآ 2 -  رهش  راک 1 - ماجنا  لحم  نایشرف 09121034689 -  یاقآگ   : یگنهامه تهج  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84183244-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6214747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000545 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/24 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   یتارباخم   یتارباخم یشکلباک   یشکلباک یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3333

سنسیال سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3434
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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 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

6214751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارتشا دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000546 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع یاه  هژورپ  تیریدم  یرازفا  مرن  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092258000211 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هژورپ تیریدم  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1402/04/01 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاهلیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  امتح 

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047328-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کارتشا کارتشا دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3535

ینارمع ینارمع یاه   یاه هژورپ   هژورپ تیریدم   تیریدم یرازفا   یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3636
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رهش6213869 زا  هطقن  رد 4  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  دیرخ و  هحفص 63)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یور6213969 رب  یزادنا  هار  گنیروتینام  سیورس  سنسیال  هیهت   Solar Winds بصن و هارمه  هب 
رورس

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیدول6214175 نیاس  - یکیفارت یاهولبات  نویسادنوف  هیاپ و  یحارط  هناماس  ناونع  رازفا  مرن  هتسب 
یکیفارت ولبات  /USB لفق اب  هارمه   DVD عون

هحفص 63) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هرامشو  هارمه  هرامش  تسا  دنمشهاوخ  تسویپ -  قیط  ییویدار )  - یتارباخم  ) دنمشوه یرتم  هلت  هناماس  هاگتسد   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تبث 

1101094605000073 زاین :  هرامش 
هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 

ناریا تارباخم  لرتنک و  یاه  متسیس  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA یتراجت مان   STCE/RTU لدم یتارباخم  رود  هار  هنایاپ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش -3 .دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحتو  هیلختو  لمح  هنیزه  - 2 .دشابیم یرایهد  دقاف  تارابتعا  لحمزا  یدقن  تروص  هب  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  لوصحم  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  ناکما  تروصرد  - 4 09127551565 یلخاد 382 -   08642227006 ییوگخساپ :

3914816143 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نابایخ  یادتبا  یتشهب  دیهش  راولب  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42227006-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42220721-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تبث تبث تکرش   تکرش هرامشو   هرامشو هارمه   هارمه هرامش   هرامش تسا   تسا دنمشهاوخ   دنمشهاوخ تسویپ -  -  تسویپ قیط   قیط ییویدار ) ) ییویدار  - - یتارباخم یتارباخم  ) ) دنمشوه دنمشوه یرتم   یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   33 ناونع : : ناونع
.دوش .دوش
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6213969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس یور  رب  یزادنا  هار  گنیروتینام  سیورس  سنسیال  هیهت   Solar Winds بصن و هارمه  هب  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

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

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

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

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

6214055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس یور   یور ربرب   یزادنا   یزادنا هار   هار گنیروتینام   گنیروتینام سیورس   سیورس سنسیال   سنسیال هیهت   هیهت   Solar WindsSolar Winds وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   ناونع : : ناونع 3838

لنپ لنپ یتارباخم - - یتارباخم یرون   یرون لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس  - - هنایار هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  - - یکینورتکلا یکینورتکلا روتوم   روتوم رود   رود لرتنک   لرتنک  - - هنایار هنایار لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع
ژراش ژراش هعطق   هعطق دوید   دوید هنایار -  -  هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ  -  - Altivar 71Altivar 71 دربراک   دربراک   Control boardControl board  هعومجم هعومجم ییاوه - - ییاوه کیتاموتا   کیتاموتا دیلک   دیلک   WiringWiring  هعومجم هعومجم  -  - HMIHMI

موتسلآ موتسلآ ویتوموکل   ویتوموکل یرتاب   یرتاب
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یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هرامش 0030158 /  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009040 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریا یژایلآ  دالوف  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   SIMOVERT-6SE7O23-4EP50-Z+C13+D72 لدم یکینورتکلا  روتوم  رود  لرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
JOVE VIDEO COMMUNICATION Ltd هدنزاس عجرم   JOVE VIDEO یتراجت مان   ZD325D لدم  Digital baby monitor هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یناقرق ییاضر  زاین  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   POWER SYPPLY INTERFACE 40A لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   NOKIA SIEMENS یتراجت مان   Chassis Assembly W/O Power Module لدم یتارباخم  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 
گنهاشیپ تاطابترا  هکبش  شرتسگ  هدننک  هضرع 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

قرب و یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   KINCO هدنزاس عجرم   KINCO یتراجت مان   TOUCH PANEL IPC لدم  HMI لنپ الاک :  مان 
ژاتلو مشق  کینورتکلا 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 33590  ییاوه  کیتاموتا  دیلک   Wiring هعومجم الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   VX4A71101Y لدم  Altivar 71 دربراک  Control board هعومجم الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   CISCO ENET SX FIBER SFP MODULE لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   DIODE PRECHARGE یتراجت مان   TGLS400462000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یرتاب  ژراش  هعطق  دوید  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک 
ددع 18 دادعت : 

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

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  هرامش 0030158 /  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6214358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CPU 6248R GOLD g10 ددع دادعت 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ram2934 64g ددع دادعت 26 

hpe hba 16G P9D94A ددع دادعت 16 
1101004836000157 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 82E PCI-e FC HBA Dual Port لدم هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

بسک و ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   UNIT CPU-1 لدم  PLC عون  CPU لوژام الاک :  مان 
ماس راک 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSPEC هدنزاس عجرم   KINGSPEC یتراجت مان   PC3-12800 لدم  GB 8 تیفرظ  DDR3 هنایار مر  الاک :  مان 
رازفا نایوگ  یسدنهم 

ددع 26 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 09122904602  هرامش  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DDR3DDR3  هنایار هنایار مرمر    / / PLCPLC  عون عون   CPUCPU  لوژام لوژام // هنایار هنایار رورس   رورس هکبش   هکبش تراک   تراک دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامیپاوه یریگتخوس  رد  high high level alarm و high level alarm متسیس بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091781000397 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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 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

6214385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی تخادرپ  طیارش  تسویپ و  ینف  تاصخشم  تسیل ،  قبط  ینیمز  یاه  تسپ  نویساموتا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت  ههام 

1101007004000282 زاین :  هرامش 
قرب تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس هنایار  ناسیدرپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PARDIS لدم لاقتنا  عیزوت و  قوف  یاه  تسپ  نویساموتا  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامیپاوه ییامیپاوه یریگتخوس   یریگتخوس ردرد   high high level alarmhigh high level alarm  وو   high level alarmhigh level alarm  متسیس متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 4141

ینیمز ینیمز یاه   یاه تسپ   تسپ نویساموتا   نویساموتا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . همیمض ءاهب  مالعتسا  قبط  یعامتجا  یاه  هکبش  لیلحت  گنیروتینام و  ترورض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000311 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

یروشاع روپ  یاقآ  نفلت 82283013  هرامش  اب  یگنهامه  تهج   . همیمض ءاهب  مالعتسا  قبط  یعامتجا  یاه  هکبش  لیلحت  گنیروتینام و  ترورض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یعامتجا یعامتجا یاه   یاه هکبش   هکبش لیلحت   لیلحت وو   گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6213081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  روتکتد  میب  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000500 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدش تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  روتکتد  میب  هاگتسد  دیرخ 3  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

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

یم یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ  .دیئامرف  لصاح  سامت  یمیرک  سدنهم  یاقآ  هرامش 07132142221  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  افطل.دشاب 

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

32337119-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: 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

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

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

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

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

6213552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10  هب  کیاف  یترارح  یدود  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001336 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   INIM هدنزاس عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   INIM یتراجت مان   ID300 لدم قیرح  صیخشت  یارب  یترارح  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

راید نمیا  تاطابترا  یروانف و 
ددع 10 دادعت : 

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

ددع دادعت 10  هب  کیاف  یترارح  یدود  روتکتد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31444430-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکتد روتکتد میب   میب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4444

ددع ددع   1010 دادعت   دادعت هبهب   کیاف   کیاف یترارح   یترارح یدود   یدود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4545

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون 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

6213856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوز قیرح 8  مالعا  متسیس  لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000707 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص مات  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   NA.DE یتراجت مان   IFS7002 لدم ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  لرتنک  عون  هدننک  مالعا  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

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

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6213867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  متسیس  تهج  ریذپ  سردآ   gent دنرب  vigilon plus پول لنپ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093314000179 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   GENT یتراجت مان   S4-34410 لدم قیرح  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قیرح نالعا  متسیس  تهج  ریذپ  سردآ   gent دنرب  vigilon plus پول لنپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898645-021  ، 88898661-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898662-021 :: 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

نوز نوز   88 قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 4646

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس تهج   تهج ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ   gentgent دنرب   دنرب   vigilon plusvigilon plus پول   پول   44 لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشناریا هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

F12 وولو یوردوخ  کیتامونپ  متسیس  یاه  ولبات  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101090327000026 زاین :  هرامش 
رهشناریا هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  چا.ما.یا 350  لدم  یناشن  شتآ  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

F12 وولو یوردوخ  کیتامونپ  متسیس  یاه  ولبات  ضیوعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  تسا  هباشم  دک  ناریا 

9918734311 یتسپ :  دک  نفلت 05437222796 ،  رهشناریا  هاگدورف  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222799-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227746-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ - - F12F12 وولو   وولو یوردوخ   یوردوخ کیتامونپ   کیتامونپ متسیس   متسیس یاه   یاه ولبات   ولبات ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 4848
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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   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  .ناتسزوخ  ناتسازکارم  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  نالعا و  یاهمتسیس  یرادهگن  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002392 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا همیب  باسحاصافم  هیارا 

.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 
خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 4949
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6214035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0140155 /FLAME DETECTION-SEPANTA ELECTRONICTABARETANA تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000636 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نوتسلهچ زبس  هار  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسرآ  یتراجت  مان   Magic Detector لدم هلعش  هعشا  زاسراکشآ  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: 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

6214064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرتم یتناس  عافترا 30  لوط 180 و  یتعنص -  – تیاس  رد  رقتسم  یناشن  شتآ  موف  یاه  هکشب  یرادهگن  یاه  هبعج  راهم  یزلف  هیاپ 

1101097684000494 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

سراپ نمیا  یناشن  شتآ  تامدخ  شرتسگ  حرط و  هدننک  هضرع  عجرم   IP-FH لدم یناشن  شتآ  هبعج  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31466116-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: 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

01401550140 155 یاضاقت   یاضاقت //FLAME DETECTION-SEPANTA ELECTRONICTABARETANAFLAME DETECTION-SEPANTA ELECTRONICTABARETANA ناونع : : ناونع 5050

یناشن یناشن شتآ   شتآ موف   موف یاه   یاه هکشب   هکشب یرادهگن   یرادهگن یاه   یاه هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 5151
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد سیدرپ  نژولاه  زاگ و co2 و  ردوپ و  یناشن  شتآ  یاه  لوسپک  هیلک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط 
1101090378000166 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ 
ردنلیس 1 دادعت : 

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

هباشم یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگشناد سیدرپ  نژولاه  زاگ و co2 و  ردوپ و  یناشن  شتآ  یاه  لوسپک  هیلک  ژراش 

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط 
هدنشورف  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ 
03137923986

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: 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

نژولاه نژولاه وو     co2co2 وو   زاگ   زاگ وو   ردوپ   ردوپ یناشن   یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه لوسپک   لوسپک هیلک   هیلک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 5252
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ناردنزام ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  تظافح و  ناگی  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003613000009 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815895369 یتسپ :  دک  یراس ،  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  نارادساپ  تابایخ  یراس -  ناردنزام - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33343935-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6214224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیدس یراتکه  تیاس 9  رد  یرافح  یاههاگتسد  یزاسزاب  هاگراک  رابنا 37 -  قیرح  ءافطا  متسیس  پمپ  رتسوب  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009048 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب روتکاف  شیپ  هئارا  مرف و  میظنت  هیهت و  هب  تبسن  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  هنیزه  ریداقم و  دروآرب  تابساحم  لودج  خرن و  داهنشیپ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ نیعم  هیاپ  دروآرب  خرن  هب  تبسن  و -  دصرد +  نازیم  خرن  داهنشیپ  هئارا  رد  نینچمه  دیروآ و  لمعب  ار  مزال  تامادقا  یگدروخ  ملق 

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

34143257-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   تظافح   تظافح ناگی   ناگی تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

رابنا رابنا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس پمپ   پمپ رتسوب   رتسوب بصن   بصن ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 142 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ckxmucnxk9deq?user=37505&ntc=6214217
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6214217?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/blpc34jn29x8f?user=37505&ntc=6214224
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6214224?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپرد هدشرکذدراومو  یمومع  طیارش  - یتسویپ تاحیضوت  قبط  تساوخرد.تسا  هباشم  دکناریا  - یقرب مالقا  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشدهاوخن یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد.دوش  تیاعرامتح 

1101092410001361 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ADEL- لدم  in 1/2 زیاس یا  هدند  لاصتا  عون  سالک 150  یناشن  شتآ  زاگ  نایرج  عطق  یقرب  ریش  زاگ و  تشن  صیخشت  یکینورتکلا  متسیس  تس  الاک :  مان 
لداع تعنص  ورشیپ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لداع  تعنص  ورشیپ  نمیا  هدنزاس  عجرم   DNG100

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

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپرد تسویپرد هدشرکذدراومو   هدشرکذدراومو یمومع   یمومع طیارش   طیارش -- یتسویپ یتسویپ تاحیضوت   تاحیضوت قبط   قبط تساوخرد.تسا   تساوخرد.تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا -- یقرب یقرب مالقا   مالقا تستس   ناونع : : ناونع
دشدهاوخن دشدهاوخن یسررب   یسررب یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیق   تمیق تروصنیاریغرد.دوش   تروصنیاریغرد.دوش تیاعرامتح   تیاعرامتح

5555
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هگنل تلوولیک  گنک و 63  تلوولیک   63 یاه هاگتسیا  قیرح  مالعا  متسیس  هاگتسدود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000708 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنودالوف مناخ  راکرس  هطوبرم  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییامیپاوه6214378 یریگتخوس  رد  high high level alarm و high level alarm متسیس هحفص 28)بصن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   3838 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -1401-11-224 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم خروم 1401/11/8عبنم هبنش  زور  تعاس 16   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریبکریما تومیر  یدنب  لصفم  یشک و  لباک  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلوولیک تلوولیک وو  6363   گنک   گنک تلوولیک   تلوولیک   6363 یاه یاه هاگتسیا   هاگتسیا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هاگتسدود   هاگتسدود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5656

تومیر تومیر یدنب   یدنب لصفم   لصفم وو   یشک   یشک لباک   لباک تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 5757

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -1401-11-224 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحو نابایخ  هیدیحو   FTTH یرون یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6212964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   ) تساوخرد قباطم  تسویپ  تسیل  هارمه  هب  راد  شکور  ترا  میس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000199 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامرک لباک  رز  هدنزاس  عجرم  لباک  رز  یتراجت  مان   m 100 لوط یفالک  نتراک 1   mm^2 6 عطقم حطس   PVC شکور سنج  هتشر  ناشفا 1  ترا  قرب  میس  الاک :  مان 

فالک 150 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نازیرهم یتعنص  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   RG یتراجت مان   4x160A لدم یفقس  لیقثرج  شک  الاب  خرچ  دربراک  قرب  ینهآ  هنیش  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
انبم نژون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  انبم  نژون  هدنزاس  عجرم   mm^2 25 زیاس یسم  سنج  یتارباخم  هکبش  وشلباک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب دروم  ناونع  چیه  هبیداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخرد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق 

الاک لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 15   ) دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FTTHFTTH  یرون یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5858

راد راد شکور   شکور ترا   ترا میس   میس ناونع : : ناونع 5959

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

21-11-1401 فلا -   :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6212967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

olt دروم چوس 8  تازیهجت  یروآ  عمج  یزادنا و  هار  بصن و  ژاتنوم  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  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 18 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود ارمه   PID:C2960-Stack تاصخشماب  Module Felex Stack Plus وکسیس چیوس  ( تراک ) لوژام هاگتسد  ود  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.لباکددع

1201001199000030 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

.لباکددع ود  ارمه   PID:C2960-Stack تاصخشماب  Module Felex Stack Plus وکسیس چیوس  ( تراک ) لوژام هاگتسد  ود  دادعت  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  طرشو  دیق  نودب  ضیوعت  یعوجرم و  هنیزه  هیلکو  هرادا  ینف  سانشراک  دات  مدع  یتناراگ -  یبارخ -  هنوگره  هرادا  - برد  ات  الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف 

6816938443 یتسپ :  دک  کناب ،  راهچ  هر -)  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابآ -  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334116-066  ، 33302062-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33302063-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

oltolt دروم   دروم   88 چوس   چوس تازیهجت   تازیهجت یروآ   یروآ عمج   عمج وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ژاتنوم   ژاتنوم تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 6060

ودود ارمه   ارمه   PID:C2960 -StackPID:C2960 -Stack تاصخشماب   تاصخشماب   Module Felex Stack  PlusModule Felex Stack  Plus وکسیس   وکسیس چیوس   چیوس (( تراک تراک )) لوژام لوژام هاگتسد   هاگتسد ودود   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
.لباکددع .لباکددع

6 16 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6213159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزوما تنواعم  تهج  هدش  تسویپ  تسیل  قبط  مالقا  هیقب  تروپ و  چوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093703000079 زاین :  هرامش 

تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نیمزرس داسوین  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco یتراجت مان   WS-C3750-24 لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوشیمن هداد  رثا  بیترت  تروصنیاریغ  رد  دوش  یراذگ  تمیق  تسویپ  مالقا  یمامت  تسا و  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمطاف یاقا   09136250850 سامت هرامش  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  ههام و  کی  تخادرپ  .تسا  هباشم  الاک  دکناریا 

7861756447 یتسپ :  دک  تفریج ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  - ینامیلس مساق  جاح  دیهش  رادرس  نادیم  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43353297-034  ، 43316491-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43316491-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالقا مالقا هیقب   هیقب وو   تروپ   تروپ چوس  2424   چوس ناونع : : ناونع 6262
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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 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

6213457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  چوس /  حرش  هب  هرامش 0130328  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009030 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   TAIXING FOREIGN هدنزاس عجرم   HONDA یتراجت مان   CG 125 cc تلکیس روتوم  تسار  پچ و  یاه  هتسد  چوس  هعومجم  الاک :  مان 

یرماث هریما  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 1801605  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  اهدک  ناریا  چوس /  حرش  هب  هرامش 0130328  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا راشف   راشف چوس   چوس تلکیس -  -  تلکیس روتوم   روتوم تسار   تسار وو   پچپچ   یاه   یاه هتسد   هتسد چوس   چوس ناونع : : ناونع 6363
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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 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

6213610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش افطل  دشاب و  یم  یموب  تکرش  اب  تیولوا  ( . تسه هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  ملق  کنیلید  تاحیضوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  تخادرپ  دیرخ و 

1101009033000541 زاین :  هرامش 
هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-560SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/08 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6213890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربیف ربیف هبهب   لباک   لباک هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 6464

LTO 7 TapeLTO 7 Tape جیرتراک   جیرتراک اهزاس -  -  اهزاس هریخذ   هریخذ وو   اهرورس   اهرورس تازیهجت   تازیهجت یدادعت   یدادعت ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرف یراذگراب  دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یاهالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  اهزاس  هریخذ  اهرورس و  تازیهجت  یدادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا هدش  لیمکت 

1101001406000127 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رکتبم ناروانف  اشوک  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   IBM هدنزاس عجرم   IBM یتراجت مان   38L7302 لدم  LTO 7 Tape جیرتراک الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
تاطابترا هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADATA یتراجت مان   SSD SATA3 SU650 لدم  GB 120 تیفرظ هنایار  هعطق   SSD ویارد الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  و 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
مشق نایرآ  داگراساپ  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   42DO747 لدم  GB 160 تیفرظ  SATA کسید دراه  الاک :  مان 

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

نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   HDD لدم  GB 250 تیفرظ  SATA کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
مشق نایرآ  داگراساپ  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   SFF لدم  GB 250 تیفرظ  SATA کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   15K 12G SAS SC لدم  GB 600 تیفرظ  in 2/5 رورس کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   G9 2133 لدم  GB 16 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   TS2260 لدم  GB 300 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
مشق نایرآ  داگراساپ  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   42DO752 لدم  GB 500 تیفرظ  SATA کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

مشق نایرآ  داگراساپ  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   SFF لدم  GB 500 تیفرظ  SAS کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/10 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

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

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

زا 142 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gmj78adh5z6ts?user=37505&ntc=6213890
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6213890?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6213952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکوس ددع  زیاس 16 و200  شکوراب  لبیسکلف  هلول  رتم  ترا و750  میس  یاراد  رادلیوف  cat6 هکبش لباک  رتم   3000 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cate6 هکبش

1101001218000429 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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 200 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 750 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
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 3,000 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  تسیاب  یم  هدنشورف  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33402211-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ تباث  یتعنص  یدیلوت و  یاه  هناخراک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABET-09-383 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6213959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... نیبرود و هیاپ  ، هکبش تکوس  ، هکبش چیوس  فیدر   19 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکوس تکوس ددع   ددع   2 00200 وو   1616 زیاس   زیاس شکوراب   شکوراب لبیسکلف   لبیسکلف هلول   هلول رتم   رتم   750750 ترا -  -  ترا میس   میس یاراد   یاراد رادلیوف   رادلیوف cat6cat6 هکبش هکبش لباک   لباک رتم   رتم   30003000 دیرخ : : دیرخ ناونع : : ناونع
cate6cate6 هکبش هکبش

6666

 ...  ... وو نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ ،، هکبش هکبش تکوس   تکوس ،، هکبش هکبش چیوس   چیوس فیدر   فیدر   1919 ناونع : : ناونع 6767

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/236/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زگردنب یرادرهش  یاه  نیبرود  یرادنامرف و  هیلولاراد ، یلو ، یایروپ   FTTH حرط تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/11/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویسپ هکبش  رجف 2 -  یرادا  روما  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FTTHFTTH  حرط حرط تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش  -  - 22 رجف   رجف یرادا   یرادا روما   روما هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 6969
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  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

6214068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تاعالطا  ییویدار  لاقتنا  تازیهجت  بصن  لمح و  هیهت ،  : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092052000335 زاین :  هرامش 

ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باختنا تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمأت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( روپدمحم یاقآ   ) 84994040 دیدزاب : تهج  یگنهامه  -

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  -
تسیمازلا هیوست  تهج  یمسر  روتکاف  هئارا  -

تمدخ دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 15  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تاعالطا ییویدار   ییویدار لاقتنا   لاقتنا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 7070

ینیس ینیس دروک   دروک چپچپ   لنپ   لنپ چپچپ   قرب   قرب زیرپ   زیرپ هکبش   هکبش نوتسیک   نوتسیک قرب   قرب لباک   لباک هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیس دروک  چپ  لنپ  چپ  قرب  زیرپ  هکبش  نوتسیک  قرب  لباک  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخ  هداد  تدوع  یتساوخرد  تازیهجت  اب  هدربمان  تازیهجت  زا  مادک  ره  دات  مدع  تروص  رد 

1101003563000012 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 2,000 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
( قرب میس   ) قرب لباک  الاک :  مان 

رتم 300 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

( قرب میس   ) قرب لباک  الاک :  مان 
رتم 300 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا زیرپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

لنپ چپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
ماکاتید دروک  چپ  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

ماکاتید دروک  چپ  الاک :  مان 
ددع 78 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
لباک میس و  گنیکنارت  تکاد و  الاک :  مان 

رتم 28 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

لباک ینیس  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
لباک ینیس  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب کولف  تست  لیاف  هگرب و  یاراد  هکبش  لباک  ودشاب  یلصا  تروصب  هکبش  تازیهجت  اصوصخ  تازیهجت  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع هب  لاسرا  هنیزه  .ددرگیم  ماجنا   8000 ای dsx5000 هاگتسد طسوت  هکبش  لباک  تست.ددرگیم  دات  ناتسا  بعش  تیریدم  رد  تست  زا  دعب  هکبش  لباک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات 

3413699788 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  مایخ  هار  هس  یناقلاط  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33247081-028  ، 33235701-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249126-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6214112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/https://tosinso.com تیاس تسویپ -  لیاف  تاصخشماب  قباطم  تینما  هکبش و  شزومآ  یزاجم  یاه  هرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دیرخ عجرم  )

1101004068000276 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 
یشزومآ هرود  10 دادعت : 

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

یم تمیق  هئارا  هب  زاجم  جرک  نارهت و  ناگدننک  نیمات  طقف  - ددرگ یم  فذح  هدننک  نیمات  تروصنیا  ریغ  رد  یراذگراب  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/https://tosinso.com تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  الاک  یراک - زور  یدقن 10  هیوست   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دنشاب

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینما تینما وو   هکبش   هکبش شزومآ   شزومآ یزاجم   یزاجم یاه   یاه هرود   هرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272
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ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم ژارتم 5185  هب  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هباشم  ای  هکبش CAT6 UTP و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 

1101004299000047 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   CAT 6 UTP لدم  Lan هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 5,185 دادعت : 

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

.دشاب یم  ناهفصا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  ییرتم  یاه 305  یدنب  هتسب  رد 

.دشاب یم  نایحلاص  سدنهم  بانج  ینف 03132657944  دحاو  سامت  هرامش 

8158874351 یتسپ :  دک  ریدغ ،  لپ  هب  هدیسرن  مود ) قاتشم  ) یسراف ناملس  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

9055961-0933  ، 32657975-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32657975-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CAT6 UTPCAT6 UTP  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7373
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تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6214261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزوما تنواعم  تهج  هدش  تسویپ  تسیل  قبط  مالقا  هیقب  چوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093703000083 زاین :  هرامش 

تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-48TC-L لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

شواک
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  ههام و  کی  تخادرپ.تسا  هباشم  الاک  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  افطل  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ 

7861756447 یتسپ :  دک  تفریج ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  - ینامیلس مساق  جاح  دیهش  رادرس  نادیم  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43353297-034  ، 43316491-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43316491-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6214285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  تاعطق .  تاقلعتم و  هارمهب   DP4801 الوروتوم ویدار  ددع  یس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005444 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا فتاه  نامرک  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان   DP4801 لدم راد  دپ  یک  یتسد  یتارباخم  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 153 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  ماجنا  میظنت  نامزاس  هدنشورف و  رادیرخ ،  ناگدنیامن  اب  هسلج  یط  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاهلیاف  افطل 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   4848 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7474

DP4801DP4801 الوروتوم   الوروتوم ویدار   ویدار ددع   ددع یسیس   ناونع : : ناونع 7575
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زربلا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ مالعتسا  مرف  ینف و  تاصخشم  قبط  تروپ  core ) 24 چیئوس هاگتسد ( دادعت 10  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005462000027 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  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 10 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ مالعتسا  مرف  ینف و  تاصخشم  قبط  تروپ  core ) 24 چیئوس هاگتسد ( دادعت 10  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  یرازگراب  مالعتسا و  مرف  ندومن  لماک 

3139883678 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  مود  یالیو  ناقهد  شبن  یتشهب  دیهش  راولب  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4474422-0263  ، 34433010-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34433002-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تروپ   تروپ core )  24core )  24 چیئوس   چیئوس هاگتسد ( ( هاگتسد   1010 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676
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یدرونایرد ردانب 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6214353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  قبط  هکبش  تاعطق  نیماتو  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربعتمدرادناتسا یاراد  مزاول  دشاب  یم  هباشمدک  ناریا 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسراو  لمح  هیارک 
1101003292000296 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL45EGR07 لدم  m 2 لوط  FTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدیهش کنو خ  نادیمرد  عقاو  نامزاس  هرامش  نامتخاسرد  تسویپ  لیاف  قبط  هکبش  تاعطق  نیماتو  یزادنا  هارو  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نالجاب  فسوی  یاقآ  ینف 09120198970 سانشراک  سامت  هرامش 

ددرگ تسویپروتکاف  شیپ 

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیارک هیارک دشابربعتمدرادناتسا   دشابربعتمدرادناتسا یاراد   یاراد مزاول   مزاول دشاب   دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هکبش   هکبش تاعطق   تاعطق نیماتو   نیماتو یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لاسراو   لاسراو لمح   لمح

7777
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6214401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربارب نکسم  کناب  زیربت  هلال  هارراهچ  ریبکریما و  یسابع و  ناحیروبا و  بعش  لاعفریغ  هکبش  یقرب و  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلاع تیفیک  اب  الاک   ، تسویپ PDF یاهلیاف

1101003636000048 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL36YO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSCSCC5MM لدم  m 5 لوط دم 62/5  یتلام   SC-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

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

1401/11/20 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا یروانف  لک  هرادا  طسوت  یجنس  تلاصا  تست و  اب  ( دوش هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   ) هدش تسویپ   PDF یاهلیاف ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  ، کناب

5137655198 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  یناقاخ  یوربور خ  ماما  زیربت خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35299258-041  ، 35299257-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35573552-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   یقرب   یقرب تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/234/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/11/04   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تارباخم  تسیل  رودنو  قبط  یسدع 04  روتکناک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6214469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  الاک  دک  یتسویپ (  تسیل  قبط  هیمورا  هاگشناد  بآ  گنیروتینام  قاتا  هکبش  دون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000544 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تالاصتا ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   DIN-DIN--xM لدم دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

نادیپس جاوما 
رتم 1 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا تقو  هدازاقآ 09141496770  سدنهم  یاقآ  سامت  هرامش  یتسویپ  تسیل  قبط   :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا تارباخم   تارباخم تسیل   تسیل رودنو   رودنو قبط   قبط   0404 یسدع   یسدع روتکناک   روتکناک ناونع : : ناونع 7979

هاگشناد هاگشناد بآبآ   گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا هکبش   هکبش دون   دون ناونع : : ناونع 8080
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 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

6214475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  رد  ناغماد   - یراسو رهشهب  - رسلباب یکاخ  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  یزاسهب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002394 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رسلباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارب.دوش مالعا  دک  ناریا  کی  رد  داهنشیپ  تیریدم ، نیا  طسوت  دک  ناریا  ندومنن  مالعا  تروص  رد  یلک و  تروص  هب  همیمض ، امتح  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعجارم  همیمض  هب  امتح  تاعالطا  بسک  تمیق و  داهنشیپ 

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

32314970-011  ، 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  هکبش  تازیهجت  چیوس و  ملق  6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001604 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکاخ یکاخ یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 8181

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   چیوس   چیوس ملق   ملق 66 ناونع : : ناونع 8282
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هریغ  لباک HDMI، KVM و  هکبش ، لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000322 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N100.371 دک  Nexans-Cat6 S/FTP لدم هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هریغ   هریغ وو     HDMI ، KVMHDMI ، KVM  لباک لباک هکبش ، ، هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8383
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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 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

6214832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور تخادرپ.ددرگیم 75 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  هکبش  تازیهجت  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000686 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GE SFP SX TRANSCEIVER لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZYXEL یتراجت مان   SFP-SX-D لدم اتید  هدنهد  لاقتنا  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
یرقاب هلادسا  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TL-WR740N لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 70 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
09352589939 مدقم یرای  : 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

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

شتآ6213789 هحفص 11)هراوید  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش6213869 زا  هطقن  رد 4  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  دیرخ و  هحفص 63)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یشک6213948 لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرهش6213982 یاه  نیبرود  حرط ftth و  هحفص 75)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6214055 - هنایار هیذغت  عبنم  هتسب -  رادم  نیبرود   - یکینورتکلا روتوم  رود  لرتنک   - هنایار لاوریاف 
- ییاوه کیتاموتا  دیلک   Wiring هعومجم  - HMI لنپ یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 
یرتاب ژراش  هعطق  دوید  هنایار -  زاس  هریخذ   - Altivar 71 دربراک  Control board هعومجم

موتسلآ ویتوموکل 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هنایار هنایار هکبش   هکبش تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا اتید - - اتید هدنهد   هدنهد لاقتنا   لاقتنا هنایار - - هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8484
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هکبش6214076 لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هحفص 11)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یعامتجا6214407 یاه  هکبش  لیلحت  هحفص 28)گنیروتینام و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6214555 لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  قباطم  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  هحفص 75)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یدربهار6214584 یرازفا و  تخس  هکبش  زا  ینابیتشپ  یروانف و  یسانشراک و  تامدخ  یراذگاو 
تشر تثعب  یصصخت  قوف  کینیلک  his متسیس

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6214641 یتارباخم و  یشکلباک  یارجا  هحفص 11)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسلگ یرادناتسا   :: 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 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

6214536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزودنیو یدیورودنا و  لدم  چنیا  یسمل 86  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000283000044 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه زبس  میمصت  هدننک  هضرع  عجرم  چات  یس  یتراجت  مان   LSE2086EB لدم  in 86 زیاس  LED یسمل رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  سپ  هتفه  کی  تخادرپ  هوحن  .تسا  هدننک  نیبمات  هدهع  رب  یرادناتسا  رد  الاک  لماک  لیوحت  ات  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4918936971 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  کی  هرامش  نامتخاس  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480100-017  ، 32433001-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480101-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزودنیو یزودنیو وو   یدیورودنا   یدیورودنا لدم   لدم چنیا   چنیا   8686 یسمل   یسمل رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 8585
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راوزبس ناتسرهش  دمتشش  شخب  کدنت  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6213390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100218000004 زاین :  هرامش 

راوزبس ناتسرهش  دمتشش  شخب  کدنت  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  سمش  نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  تلاپ 36   cm 15 تماخض  30x40 cm داعبا یلیف  ویناک  ینتب  لودج  الاک :  مان 

سمش نتب  نایواک 
ددع 1,300 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9658147941 یتسپ :  دک  کدنت ،  یاتسور  یزکرم  شخب  دمتشش  ناتسرهش  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44723277-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44723277-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

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

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

6213568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- هدادنا یهار  هس  روحم  یزلف ) ظافح  بصن  ییانشور و  یارجا   ) هداویر رهش  هیشاح  یزاس  نمیا   " مالعتسا دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) مرجاج

1101001423000234 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قباطم قباطم )) مرجاج مرجاج -- هدادنا هدادنا یهار   یهار هسهس   روحم   روحم یزلف ) ) یزلف ظافح   ظافح بصن   بصن وو   ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا  ) ) هداویر هداویر رهش   رهش هیشاح   هیشاح یزاس   یزاس نمیا   نمیا  " " مالعتسا مالعتسا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم

8787
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غابراهچ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6213869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دصرد دیاب 10  هدنرب  تسویپ - رد  یتساوخرد  ینف  تاصخشم  رهش  زا  هطقن  رد 4  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  دیرخ و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دهد هئارا  تادهعت  ماجنا  نسح 

1101005317000031 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  غابراهچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رواک یدنب  هتسب  عون  هکبش  تحت  گولانآ و  یاهنیبرود  تیریدم  یزاس و  دنمشوه  یریوصت و  تراظن  طبض و  ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
یچملق دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  شیاپ  نما  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1 

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

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تکرش  هموزر  هتسبرادم ، نیبرود  یرون و  ربیف  صوصخ  رد  طبترم  یشزومآ  یاه  همانیهاوگ  یپک  یا ، هنایار  یفنص  ماظن  زوجم  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تیاعر  امتح  تسویپ  ینف  تاصخشم  هکبش - ییویدار و  تاطابترا  ییاتسور ، یرهش و  یریوصت  شیاپ  تراظن و  متسیس  صوصخ 

3366179336 یتسپ :  دک  غابراهچ ،  رهش  غالبجواس - ناتسرهش  زربلا - ناتسا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44562500-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44565116-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش زازا   هطقن   هطقن   44 ردرد   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8888
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روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AGSA 606FT لدم نشپآ  لوف  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001091000189 زاین :  هرامش 

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتسگ نامرآ  هدنزاس  عجرم  اسگآ  یتراجت  مان   W 200 روتوم ناوت   m 6-4 لوط  AGSA606FT لدم یپوکسلت  یوزاب  یکیناکمورتکلا  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

اتیهانآ رتسگ  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اتیهانآ 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079900-021  ، 23079292-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23079291-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AGSA 606FTAGSA 606FT لدم   لدم نشپآ   نشپآ لوف   لوف دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 8989
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درکژد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  تاصخشم  اب  یکیفارت  یاهولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005857000026 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  درکژد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یددع یکیتسالپ 1  هتسب   USB لفق اب  هارمه   DVD عون گنیدول  نیاس  - یکیفارت یاهولبات  نویسادنوف  هیاپ و  یحارط  هناماس  ناونع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دادتما نمیا  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 100 دادعت : 

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

تسویپ لودج  تاصخشم  اب  یکیفارت  یاهولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7386194438 یتسپ :  دک  درکژد ،  یرادرهش  درکژد ، رهش  دیلقا ، ناتسرهش  دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44596958-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44597357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولبات ولبات //USBUSB  لفق لفق اباب   هارمه   هارمه   DVDDVD  عون عون گنیدول   گنیدول نیاس   نیاس -- یکیفارت یکیفارت یاهولبات   یاهولبات نویسادنوف   نویسادنوف وو   هیاپ   هیاپ یحارط   یحارط هناماس   هناماس ناونع   ناونع رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع
یکیفارت یکیفارت

9090
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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 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

6214249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم یتناس  عافترا 5  گنربش –  یاراد  رتم –  یتناس  رد 33  داعبا 90  یکیتسالپ - دیفس –  درز و  گنر  یا –  هداج  ریگ  تعرس 

1101097684000495 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون   cm 5 عافترا  90x33 cm داعبا دیفس  گنر  ینلیتا  یلپ  دناپماک  سنج  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

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

هدش  دناپماک  یاهرمیلپ  زا  سنج   – UV رادلگ –  حرط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور ریز 30  الاک  لیوحت  هدنشورف - هدهعرب  بصن  دشاب - یم  یمازلا  هنومن  هئارا 

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

31466116-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6214545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیدوا نیبرود  ددع  54 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000432 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 54 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینلیتا ینلیتا یلپ   یلپ دناپماک   دناپماک سنج   سنج ینابایخ   ینابایخ ریگ   ریگ تعرس   تعرس ناونع : : ناونع 9191

نیدوا نیدوا نیبرود   نیبرود ددع   ددع 5454 ناونع : : ناونع 9292
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیدوا کرام  نیبرود  ددع  52 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000433 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 52 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مب 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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6214583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ یراذگراب  دوش /  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب   / ناولا دیفس  طوطخ  یئزج  کت  یکیفارت  گنر   / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا . یمازلا  هاگشورف  ای  تکرش  کرادم  روتکاف و 

1101090062000122 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  مب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

مانرف زورفا  گنر  ناولا  هدننک  هضرع  عجرم  مانرف  زورفا  گنر  ناولا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 250 یزلف هکشب  زاتمم  یئزج  کت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
یطوق 1 دادعت : 

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

هام یلا 3  یط 2  رابنا  هب  یالاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  / تسا یمازلا  یداصتقا  دک  یلم و  هسانش  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7661771966 یتسپ :  دک  مب ،  یرادرهش   - یرادا تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44345211-034  ، 44345214-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44345212-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیدوا نیدوا کرام   کرام نیبرود   نیبرود ددع   ددع 5252 ناونع : : ناونع 9393

شیپ شیپ یراذگراب   یراذگراب دوش /  /  دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب    / / ناولا ناولا دیفس   دیفس طوطخ   طوطخ یئزج   یئزج کتکت   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر  / / دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.. تسا   تسا یمازلا   یمازلا هاگشورف   هاگشورف ایای   تکرش   تکرش کرادم   کرادم وو   روتکاف   روتکاف

9494
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مب 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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6214675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ یراذگراب  دوش /  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب   / ناولا دیفس  طوطخ  یئزج  کت  یکیفارت  گنر   / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  هاگشورف  ای  تکرش  کرادم  روتکاف و 

1101090062000123 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  مب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یمیش ناولا   Lit 0/946 یزلف یطوق  گنر 400  دک  قارب  همین  دیفس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
یطوق 1 دادعت : 

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

هام یلا 3  یط 2  رابنا  هب  یالاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  / تسا یمازلا  یداصتقا  دک  یلم و  هسانش  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7661771966 یتسپ :  دک  مب ،  یرادرهش   - یرادا تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44345211-034  ، 44345214-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44345212-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مب 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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6214715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف و شیپ  یراذگراب  دوش /  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب   / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / هناخ هس  باقن  مامت  ییامنهار  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا . یمازلا  هاگشورف  ای  تکرش  کرادم 

1101090062000124 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  مب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون  نز  کمشچ  یپمال  یرون  متسیس   cm 30 زیاس  ABS سنج زمرق  هناخ  هس  باقن  مامت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هام یلا 3  یط 2  رابنا  هب  یالاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  / تسا یمازلا  یداصتقا  دک  یلم و  هسانش  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7661771966 یتسپ :  دک  مب ،  یرادرهش   - یرادا تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44345211-034  ، 44345214-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44345212-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناولا ناولا دیفس   دیفس طوطخ   طوطخ یئزج   یئزج کتکت   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 9595

وو روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب دوش /  /  دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب    / / دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // هناخ هناخ هسهس   باقن   باقن مامت   مامت ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع
.. تسا   تسا یمازلا   یمازلا هاگشورف   هاگشورف ایای   تکرش   تکرش کرادم   کرادم

9696
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا تمالس  همیب  لک  هرادا   ) ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( نالیگ

نالیگ 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

6213037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  روشک  لخاد  دیلوت  تیولوا  اب  درادناتسا و  ناشن  یاراد  دنب  هار  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001263000041 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روشک سراپ  هدنزادرپ  اسرد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DEPA B20 لدم دودحمان  ددرت  تیلباق  اب  هدنوش  مخ  وزاب  هب  زهجم  گنیکراپ  دنب  هار  الاک :  مان 

سراپ هدنزادرپ  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ تاصخشم  اب  روشک  لخاد  دیلوت  تیولوا  اب  درادناتسا و  ناشن  یاراد  دنب  هار  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4139663411 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  تکرش  - ینیمخ ماما  نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34275476-013  ، 33251810-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33251811-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درادناتسا درادناتسا ناشن   ناشن یاراد   یاراد دنب   دنب هار   هار هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 9797
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مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب 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

6213549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش و قبط  ناویژ  یروانف  هعسوت  تکرش   WM-5000X1 لدم یتساوخرد  ینابهگن  تشگ و  هاگتسد  - تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مرف  طیارش 

1101091971000073 زاین :  هرامش 
مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نیون هنایار  ید  هدننک  هضرع  عجرم   ZK TECO هدنزاس عجرم   T-61391 لدم یتشگنا  رثا  ینابهگن  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

تسویپ مرف  طیارش  حرش و  قبط  ناویژ  یروانف  هعسوت  تکرش   WM-5000X1 لدم یتساوخرد  ینابهگن  تشگ و  هاگتسد  - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719696114 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619970-025  ، 36614020-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36619968-025 :: 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

وو حرش   حرش قبط   قبط ناویژ   ناویژ یروانف   یروانف هعسوت   هعسوت تکرش   تکرش   WM-5000X1WM-5000X1 لدم   لدم یتساوخرد   یتساوخرد ینابهگن   ینابهگن وو   تشگ   تشگ هاگتسد   هاگتسد -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ مرف   مرف طیارش   طیارش

9898
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد تنامض  درادناتسا  یلصا  لماک  هاگتسد  کی  دادعت  تراتسا  پتسا  یتسش  لرتنک  تومیر  ددع  کی  اب  هارمه  لاناک  دنبهار 4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادنا هارو  بصن  اب 

1101091936000737 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

زا سپ  هام  یتخادرپو 3 هدننک  نیمات  اب  یزادنا  هارو  بصنو  هیهت  هنیزهو  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  لیوحت 

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

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

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تراتسا تراتسا پتسا   پتسا یتسش   یتسش لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر ددع   ددع کیکی   اباب   هارمه   هارمه لاناک   لاناک دنبهار  44 دنبهار ناونع : : ناونع 9999
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مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب 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

6214466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش و قبط  ناویژ  یروانف  هعسوت  تکرش   WM-5000X1 لدم یتساوخرد  ینابهگن  تشگ و  هاگتسد  - تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مرف  طیارش 

1101091971000073 زاین :  هرامش 
مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ELECTRICAL هدنزاس عجرم   ELECTRICAL CONTACTS یتراجت مان   88230119R-B لدم یوق  راشف  قرب  دیلک  دربراک  یکیرتکلا  تکاتنک  الاک :  مان 
چیوس سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   CONTACTS

ددع 14 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مرف  طیارش  حرش و  قبط  ناویژ  یروانف  هعسوت  تکرش   WM-5000X1 لدم یتساوخرد  ینابهگن  تشگ و  هاگتسد  - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719696114 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619970-025  ، 36614020-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36619968-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6214011AGSA 606FT لدم نشپآ  لوف  هحفص 63)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینابهگن ینابهگن وو   تشگ   تشگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 100100
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دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  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 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

6212992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  یباختنا ، دک   ) تسویپ ءاهب  مالعتسا  مرف  قبط  ریواصت  طبض  هاگتسد  رواپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007020000141 زاین :  هرامش 

دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا   BANDR یتراجت مان   OPS1050.1 لدم  V 24 ژاتلو  DC هیذغت عبنم  الاک :  مان 

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

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7761795795 یتسپ :  دک  دنرز ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  نهآ  هار  لپ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نادیم  دنرز  نامرک  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31425580-034  ، 31425500-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31425559-034 :: 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

رهمناریا ناتسرامیب   :: 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 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

6213288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093963000138 زاین :  هرامش 

ناوارس رهمناریا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

ناوارس رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگ  تمیق  مالقا  یمامت  یتسویپ  لیاف  قبط  دشاب  یم  تسویپب  نیبرود  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زادرپراک یهزترصن  09159559031

9951743684 یتسپ :  دک  رهمناریا ،  ناتسرامیب  سراف  جیلخ  بالقنا و  عطاقت   - بالقنا نابایخ  ناوارس  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31253000-054  ، 37623110-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37623110-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریواصت ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد رواپ   رواپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102
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نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6213479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  نادمهادهش  هبعش  نکسم  کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000060 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  یوررب  ددجم  یرازگرابو  اضماو  رهمو  لیمکتو  تسویپ  مرف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نادمهادهش   نادمهادهش هبعش   هبعش نکسم   نکسم کناب   کناب ipip یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگنو   یرادهگنو سیورسو   سیورسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103
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مب 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسررب تسویپ  تسیل  قبط  /MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5341-X30HPB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشمدکناریا  / دوش

1101090062000121 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  مب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5341-X30HPB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم 

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

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مب یرادرهشرابنا  هب  لیوحت  زا  دعب  هجو  تخادرپ  / دوش تبث  تسویپ  تسیل  قبط  لک  غلبم  تمیق  / تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  مب  یرادرهش  رابنا  ات  لمح  هیارک  / رادرابنا دات  زا  دعب  یرابتعا  تروصب 

7661771966 یتسپ :  دک  مب ،  یرادرهش   - یرادا تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44345214-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44345212-034 :: 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

یسررب یسررب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط //MILESIGHTMILESIGHT یتراجت   یتراجت مان   مان   MS-C5341-X30HPBMS-C5341-X30HPB  لدم لدم لاتیجید   لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشمدکناریا   هباشمدکناریا // دوش دوش

104104
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الق قآ  ناتسرهش  یقلی  قالس  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون 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

6213853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقلی قالس  یاتسور  یدورو  رد  بصن  تهج  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رایهد  قالس  یاقآ  اب   09021706260  : سامت هرامش  اب  یگنهامه  تهج 

1101098640000001 زاین :  هرامش 
الق قا  ناتسرهش  یقلی  قالس  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
روتکاف  1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
الق قآ  ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4931194645 یتسپ :  دک  یقلی ،  قالس  یاتسور  یزکرم  شخب  الق  قآ  ناتسرهش  ناتسلگ  ناتسا  الق ،  قآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34519312-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519312-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6213918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ربتعم  تیحلاص  همانیهاوگ  ( نالیگ ناتسا  یاه  هار  تیریدم  زکرم   ) نیبرود بابح  یریوصت POE و  تراظن  نیبروددیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدجت 3)  ) 4 هبتر لقادح  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش 

1101001162000208 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا رد  هک  یناگدننک  نیماتزین  و.دنرادن  ار  مالعتسا  نیا  رد  ددجم  تکرش  قح  ، دادرارق داقعنا  زا  فارصنا  لیلد  هب  نیپساک  رتسگ  ساپ  تکرش  " انمض  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراددوخ  یدعب  یاه  ناوخارفرد  اهنآ  نتفریذپزا  لک  هرادا  نیا  ، هجیتن مالعا  زا  دعب  فارصنا  تروصرددنیامن  یم  تکرش  ناوخارف 

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتسور اتسور یدورو   یدورو ردرد   بصن   بصن تهج   تهج ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 105105

نیبرود نیبرود بابح   بابح وو     POEPOE  یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبروددیرخ   نیبروددیرخ ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هب هتسباو  نادمه  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزرواشک داهج  ترازو 

نادمه 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

6213945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشیش هناخراک  بنج  نارهت  هداج  رتمولیک 12  رد  عقاو  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  رابنا  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001539000009 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   NVR6B32P-W11-8H لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   IPC 90650E91WD-AID لدم ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

.دشاب یم  همیمض  تسویپ  لیاف  تروص  هب  رظن  دروم  تاصخشم  اب  زاین  دروم  مالقا  لماک  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن دیدزاب  رابنا  زا  تیاغل 11/8  خیرات 11/5 زا  یلبق  یگنهامه  اب  دنناوت  یم  ناگدننک  تکرش 

زور رثکادح 15  تایلمع  ماجنا 
یحوتفم یلع   09181112169  : یگنهامه تهج  نفلت 

6514796161 یتسپ :  دک  کارا ،  نابایخ  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32646720-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32651953-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 107107

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

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

زا 142 ھحفص 80 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/td9cq7ar8add3?user=37505&ntc=6213945
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6213945?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجیابرذآ یندم  دیهش  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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6213948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یشک  لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090688000058 زاین :  هرامش 

ناجیابرذآ یندم  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
CA-2124LR3 لتسک هتسبرادم  نیبرود  - 

CA-IPC2122LR3 لدم لتسک  هتسبرادم  نیبرود 
DI SC سلریاو ویدار 

تروپ چیئوس 5 
تروپ چیئوس 8 

هکبش لباک 
یتسویپ لیاف  قبط 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
رهشرذآ رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دعب هیوست  یداهنشیپ  تمیق  رد  ظاحل  اب  دیدزاب  زا  دعب  هدننک  نیمات  هدهع  رب  بصن  یشک و  لباک  هنیزه.یتسویپ  لیافدنرب  لانیجروا و  سانجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یقرشناجیابرذآ  زا  ناگدننک  نیمات.تسیمازلا  تمیق  دروآرب  تهج  دیدزابددرگ  لاسرا  روتکاف  شیپ  تروص  هب  یداهنشیپ  غلبم.سانشراک  دات  زا 

5375171379 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یندم  دیهش  هاگشناد  هغارم -  زیربت  هداج  رتمولیک 35  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34327500-041  ، 34327525-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34327525-041 :: 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

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/235/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/11/09عبنم ات  خیرات 1401/11/04  زا   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زگردنب یرادرهش  یاه  نیبرود  یرادنامرف و  ، هیلولاراد ، یلو یایروپ   ftth حرط یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشک یشک لباک   لباک وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 108108

یرادرهش یرادرهش یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو     ftthftth حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 109109
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یلزنا نالیگ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ   :: 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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6214070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  دحاو  تهج   KDT لدم هکبش  تحت  ریوصت  طبض  هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094739000010 زاین :  هرامش 

یلزنا نالیگ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
شواک هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KN-6482B لدم هکبش  تحت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  دحاو  تهج   KDT لدم هکبش  تحت  ریوصت  طبض  هاگتسدکی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناریا  تخاس  هدش و  رکذ  تاصخشم  قبط  هدش  تساوخرد  یالاک 

4314637758 یتسپ :  دک  یلزنا ،  ردنب  نالیگ - ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44553185-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44553185-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( مالعتسا 1401-71 یا (  هداج  تراظن  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003123000157 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مشق نایرآ  داگراساپ  هدننک  هضرع  عجرم   AXIS یتراجت مان   P3304 IP لدم لاتیجید  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک دیلوت  هک  یتکرش  زا  هطساوالب  یمسر  هدنیامن  هبتر 4  لقادح  اب  مالعتسا  عوضوم  صوصخ  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دشاب ربتعم  خیرات  اب  یگدنیامن  گرب  دوش (  یم  نیمات  تکرش  نآ  زا  دنرب  تازیهجت  هک  یناگدنیامن  زا  یکی  زا  یمسر  همان  ای  تسا و  نیبرود 

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KDTKDT لدم   لدم هکبش   هکبش تحت   تحت ریوصت   ریوصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

یایا هداج   هداج تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6214254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دادعت  هب  گنیروتینام  رتویپماک  تاعطق  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  ارجا و  هیهت و  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094769000084 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ رترب  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  نیمزرس  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هنایمرواخ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-P2A4W-I30S لدم زیاروتوم  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** ددرگ هئارا  یتسویپ  لیاف  ساسارب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرف تفایرد  تهج  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  تمیق  دشاب و  یم  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  تساوخرد  هدوب و  هباشم  ًالماک  هدش  هدافتسا  یاه  دک  ناریا 

( دشاب یم  یمازلا  ) .ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  سردآ  هب  دهعت  دیدزاب و 

1461713964 یتسپ :  دک  راهب ،  بنج  ینوناق - یکشزپ  بنج   - وردنک نیال  دمحا  لآ  لالج  زا  دعب  یناهفصا - یفرشا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35915096-021  ، 35915050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44264520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ دادعت   دادعت هبهب   گنیروتینام   گنیروتینام رتویپماک   رتویپماک تاعطق   تاعطق وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

زا 142 ھحفص 83 
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نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6214289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دادعت  هب  گنیروتینام  رتویپماک  تاعطق  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  ارجا و  هیهت و  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094769000085 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ رترب  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  نیمزرس  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هنایمرواخ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-P2A4W-I30S لدم زیاروتوم  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** ددرگ هئارا  یتسویپ  لیاف  ساسارب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرف تفایرد  تهج  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  تمیق  دشاب و  یم  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  تساوخرد  هدوب و  هباشم  ًالماک  هدش  هدافتسا  یاه  دک  ناریا 

( دشاب یم  یمازلا  ) .ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  سردآ  هب  دهعت  دیدزاب و 

1461713964 یتسپ :  دک  راهب ،  بنج  ینوناق - یکشزپ  بنج   - وردنک نیال  دمحا  لآ  لالج  زا  دعب  یناهفصا - یفرشا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35915096-021  ، 35915050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44264520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام رتویپماک   رتویپماک تاعطق   تاعطق وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت تباب   تباب ناونع : : ناونع 113113

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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هپت هوارم  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6214322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091641000005 زاین :  هرامش 

هپت هوارم  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  تسیل  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ملق  15 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هپت هوارم  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  امتح  مالقا  زیر  روتکاف  شیپ  انمض   -- تسارح 09119747876 لوئسم  مدقم  یاقآ  --- زادرپراک 09111765489 یناخ  یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4997146974 یتسپ :  دک  هپت ،  هوارم  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  یغارف ، نابایخ  هپت ،  هوارم  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35452465-017  ، 35453965-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35453965-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  هب  حیضوت  انمض   ُ هتسبرادم یاه  نیبرود  هاگتسدود  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010003000124 زاین :  هرامش 

نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  هب  حیضوت  انمض   ُ هتسبرادم یاه  نیبرود  هاگتسدود  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 1141 14

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ودود   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 115115

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

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

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

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

6214549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004177000001 زاین :  هرامش 

درمال یلاع  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 10 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم همان  تنامض  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7434167441 یتسپ :  دک  درمال ،  یلاع  شزومآ  زکرم  تراهم ، نابایخ  یوربور  یرهطم ، دیهش  راولب  ادهش ، نادیم  درمال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52726630-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726630-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادرگمچ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  قباطم  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096057000013 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نادرگمچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرفآ  نما  یتراجت  مان   IP/I11-B850-MF لدم  IP هکبش تحت  لسکیپاگم  تلوب 8  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هوژپ هدنیآ  نانیرفآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم ماجنا  طسق  هس  تروص  هب  غلبم  تخادرپ 

8478174813 یتسپ :  دک   ، 8478174813 ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52240471-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52243587-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1161 16

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش جرد   جرد تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6214581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  الاک  دک   . تسویپ تاصخشم  اب  نادرگ  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000099 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یترشاعم دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HEXA یتراجت مان   HSDC1001 لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک    . . تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   نادرگ   نادرگ نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس  - - هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19
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.دش دیهاوخ  فذح  ناگدننک  نیمات  تسیل  زا  هدش  مالعا  یالاک  لرتنک  تهج  یمسر  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/. دوش کچ  امتح  تاحیضوت  رداک 
1101005275000111 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2T25FWD-I5 لدم لسکیپاگم  ود  تیفیک  هکبش  تحت   BULLET هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ژد نمیا  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
کارا یزاس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2142FWD لدم  DOME هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

ناسدرو هدننک  هضرع  عجرم   IP-COM یتراجت مان   G3224P لدم هنایار   POE هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9664NI-I8 لدم  NVR هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ژد نمیا  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دنشاب طابترا  سراپ  یتناراگ  اب  تالوصحم  یمامت  / G3224T:3 فیدر  / 2143G2-I : 2 فیدر  / 2T43G2-2I : 1 فیدر  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133796411 یتسپ :  دک  رذوبا ،  ناتسرنه  بنج  یدابآ  سمش  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403560-031  ، 32366012-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32360811-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 142 ھحفص 88 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/453t2635k6cxx?user=37505&ntc=6214774
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6214774?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6215063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس یتینما  یاهمتسیس  ءاقترا  یروآ و  عمج  بصن ، یرادهگن ، تاریمعت و  تهج  یناسنا  یورین  تاعطق و  هنیزه  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک حطس  بعش  یداتس و  یاه 

1101001036000808 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
عومجم 1 دادعت : 

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

تسویپ تادنتسم  اب  قبطنم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911664-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6213869 زا  هطقن  رد 4  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  دیرخ و  هحفص 63)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6214055 - هنایار هیذغت  عبنم  هتسب -  رادم  نیبرود   - یکینورتکلا روتوم  رود  لرتنک   - هنایار لاوریاف 
- ییاوه کیتاموتا  دیلک   Wiring هعومجم  - HMI لنپ یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 
یرتاب ژراش  هعطق  دوید  هنایار -  زاس  هریخذ   - Altivar 71 دربراک  Control board هعومجم

موتسلآ ویتوموکل 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یعامتجا6214407 یاه  هکبش  لیلحت  هحفص 28)گنیروتینام و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیدوا6214545 نیبرود  ددع  هحفص 63)54 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیدوا6214554 کرام  نیبرود  ددع  هحفص 63)52 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

نامتخاس نامتخاس یتینما   یتینما یاهمتسیس   یاهمتسیس ءاقترا   ءاقترا وو   یروآ   یروآ عمج   عمج بصن ، ، بصن یرادهگن ، ، یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت تهج   تهج یناسنا   یناسنا یورین   یورین وو   تاعطق   تاعطق هنیزه   هنیزه نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
روشک روشک حطس   حطس بعش   بعش وو   یداتس   یداتس یاه   یاه

120120
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F: HYDRALIFT TOP DRIVE اضاقت : حرش   08-22-0145107: هرامش دیرخ  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009020 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زراب نایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   IME هدنزاس عجرم   IME یتراجت مان   IF96004 لدم  analogue output لدبم الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   LCD PANEL FOR M-CLASS 3U لدم  VTrak Accessories هظفحم الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

4148615-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

6214987VTrak Accessories هظفحم /analogue output هحفص 90)لدبم )  accessaccess

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6213447، تلوب هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
هطوبرم تاقلعتم  ریواصت و  طبض  هاگتسد  ماد ، دیپسا  کرحتم  ماد ،

هحفص 10) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6214774 اتید  چیئوس   - هتسب رادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

VTrak  AccessoriesVTrak  Accessories هظفحم   هظفحم //analogue outputanalogue output لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 12 112 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) video wallvideo wall  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

جدننس هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6214233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  چنیا  رویتنام 55  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001516000044 زاین :  هرامش 
جدننس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناراهم  یتراجت  مان   Video Wall لدم  in 55 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  قباطم  چنیا  رویتنام 55   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616893361 یتسپ :  دک  جدننس ،  هاگدورف  هاشنامرک  - جدننس هداج  یادتبا  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31198404-087  ، 33785943-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33785943-087 :: 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

چنیا6214233 هحفص 91)رویتنام 55  )  video wallvideo wall

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سردآ6213406 قیرح  مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  و  دیرخ ،  لماش  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت 
ناتسرامیب ریذپ 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نوز6213856 قیرح 8  مالعا  متسیس  هحفص 33)لنپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6213867 نالعا  متسیس  تهج  ریذپ  سردآ   gent دنرب  vigilon plus پول هحفص 33)لنپ 4  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

گنک و6214530 تلوولیک   63 یاه هاگتسیا  قیرح  مالعا  متسیس  هاگتسدود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
تلوولیک  63

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

چنیا چنیا   5555 رویتنام   رویتنام ناونع : : ناونع 122122
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار6214832 هکبش  تنیوپ  سسکا  اتید - هدنهد  لاقتنا  هنایار - هکبش  اتید  هحفص 42)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتسور6213853 یدورو  رد  بصن  تهج  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

درادناتسا6213037 ناشن  یاراد  دنب  هار  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  یاهمتسیسبصن و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 72) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 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

6213077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  قیرح  دض  تقرس و  دض  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004047000004 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رهم و یتسویپ  دراوم  دشاب  هدش  یراذگراب  هناماس  رد  اهزوجم  مامت  دشاب و  هتشاد  اتفا  یهاوگ  کیتامروفنا و  یاروش  زوجم  دشاب و  رهشوب  ناتسا  رد  هدننک  نیمات  - 

دوش ءاضما 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35423408-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6215005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یاه  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000387 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
قیرح یافطا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 26 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنلیش 30 اب  زمرق  یزلف  سنج  هبعج 65*75*20  هزادنا.لاس  نایاپات  رثکادح  هیوست.تسا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.همان همیب  ژراش و  تراک  هارمه  هب.دشاب  ایاب  کرام  طقف  اه  لوسپک.هدش  یراذگراب  همیمض  رد  مالقا  تسیل  - رتم

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح دضدض   وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه لوسپک   لوسپک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6215025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم گرب  تسویپب 2 ینیزنب  یروتوم  تبثمراشف  نف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشمدک  ناریا 

.ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  ساسارب  یداهنشیپ  غلبم 
1101001407000226 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیما داپ  شتآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  دیما  داپ  شتآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   GX160 لدم ینیزنب  روتوم  تبثم  راشف  قیرح  هدنمد  الاک :  مان 

نایناریا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/15 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

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

رورس6213077 قاتا  قیرح  دض  تقرس و  دض  برد  بصن  هحفص 7)دیرخ و  قیرح  ( قیرح

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

سردآ6213406 قیرح  مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  و  دیرخ ،  لماش  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت 
ناتسرامیب ریذپ 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ددع6213552 دادعت 10  هب  کیاف  یترارح  یدود  هحفص 33)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نوز6213856 قیرح 8  مالعا  متسیس  هحفص 33)لنپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6213867 نالعا  متسیس  تهج  ریذپ  سردآ   gent دنرب  vigilon plus پول هحفص 33)لنپ 4  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیتاموتا6213951 قیرح  ءافطا  نالعا و  یاهمتسیس  یرادهگن  هحفص 33)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ینیزنب ینیزنب یروتوم   یروتوم تبثمراشف   تبثمراشف نفنف   ناونع : : ناونع 125125
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نژولاه6214071 زاگ و co2 و  ردوپ و  یناشن  شتآ  یاه  لوسپک  هیلک  هحفص 33)ژراش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6214217 ءافطا  تظافح و  ناگی  تازیهجت  هحفص 33)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رابنا6214224 قیرح  ءافطا  متسیس  پمپ  رتسوب  هحفص 33)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

گنک و6214530 تلوولیک   63 یاه هاگتسیا  قیرح  مالعا  متسیس  هاگتسدود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
تلوولیک  63

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6214888 ءافطا  بسانم  یاهروانش  تامدخ  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 7)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6215005 شتآ  یاه  لوسپک  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

ینیزنب6215025 یروتوم  تبثمراشف  هحفص 7)نف  قیرح  ( قیرح

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

مالعا و6215128 متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، هیهت ، یحارط ، تهج  راکنامیپ  باختنا 
قیرح یافطا 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: 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 19 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکن هاگتسیا  کینورتکلا  تظافح  قاتا  نامتخاس  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091861000409 زاین :  هرامش 

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805636-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا تظافح   :: 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

کینورتکلا6213209 تظافح  یالاک  دیرخ  یفیک  یبایزرا  یفیک  یبایزرا  هحفص 10)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6213852 تظافح  قاتا  نامتخاس  هحفص 95)یزاسزاب  کینورتکلا  ( کینورتکلا تظافح   تظافح

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

روتکتد6213081 میب  هحفص 33)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ددع6213552 دادعت 10  هب  کیاف  یترارح  یدود  هحفص 33)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3232   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح قاتا   قاتا نامتخاس   نامتخاس یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 126126
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بآ تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6213066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تسویپ - لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004139000078 زاین :  هرامش 
بآ تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48865612   DSC-W170/S E15 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

- دوش هداد  تمیق  کیکفت  هب  سانجا  .تسیمازلا  یمسر  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ - لیاف  قبط  تاقلعتم - اب  یرادربملیف  یساکع و  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1658954381 یتسپ :  دک  بآ ،  تاقیقحت  هسسؤم  روپسابع ، دیهش  راولب  هیمیکح ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304246-021  ، 77000300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77311959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  یکشزپماد  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 20 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 127127

میسیب میسیب یایا   هقی   هقی نفورکیم   نفورکیم -- 44 یتوص   یتوص کیکی   هجرد   هجرد لباک   لباک -- یتاو  33 یتاو   12 0120 ریاف ریاف یلپمآ   یلپمآ -- 22 رادرتویت   رادرتویت ناوت   ناوت تاو   تاو   3535 ویتاروکد   ویتاروکد وگوگ   دنلب   دنلب -- 11 ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط -- 55 یعقاو   یعقاو رتم   رتم 100100 درب درب

128128
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رادرتویت  ناوت  تاو  ویتاروکد 35  وگ  دنلب  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتاو  120 ریاف یلپمآ  -2

یتوص  کی  هجرد  لباک  -3
یعقاو رتم  100 درب میسیب  یا  هقی  نفورکیم  -4

یتسویپ کرادم  قبط  -5
1101095153000011 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یکشزپماد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هسنارف هدنزاس  روشک   ATOLL یتراجت مان   IN200 لدم  W 120 ناوت ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

سیتاد تراجت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   AUDIO PHYSIC یتراجت مان   WOOFER لدم یگناخ  وگدنلب  رتویت  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
اقآ هجیدخ  هدننک  هضرع  عجرم   PATCH CORD یتراجت مان   GMK 313/60 لدم یریوصت  یتوص و  متسیس  یطابترا  لباک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   GVC لدم  4k نیبرود زنل  میسیب و  نفورکیم  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 
راگن هکبش  لایور  تاعالطا  یروانف و  هدننک  هضرع  عجرم  سوس 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هدش  تبث  هناماس  رد  هک  یلم  دک  اب  یقیقح  صخش   ) دشاب یداصتقا  دک  یلم و  هسانش  لماش  هک  یمسر  روتکاف  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  -2

 . دوش هتفرگ  سامت  نایدمحا  یاقا  هرامش 09125444535  اب  زاین  تروص  رد  -3

1419963114 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  هدکشناد  بیرق  دمحم  رتکد  شبن  یدازآ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61117025-021  ، 66438142-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66438142-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 142 ھحفص 98 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/57mjjl9s5fbdw?user=37505&ntc=6213581
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6213581?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6213781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

5D یارب سکموتف  نیبرود  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094879000105 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ قاصلا  امتح  یمسر  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439817435 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یلامش  سیدرپ  مدقم ، یشرف  نابایخ  یلامش ، رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220700-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6214533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

a7 l V لدم افلآ  زنلاب -- هارمه  ینوس  نیبرود  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096039000204 زاین :  هرامش 

یراجاغآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
روپ هایس  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ   SONY یتراجت مان   ALPHA لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6373133198 یتسپ :  دک  روپناریا ،  دیهش  ناتسرامیب  نارادساپ ، هاپس  راولب  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52620091-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52630880-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 DD  یارب یارب سکموتف   سکموتف نیبرود   نیبرود یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 129129

a7 l Va7 l V لدم   لدم افلآ   افلآ زنلاب -- -- زنلاب هارمه   هارمه ینوس   ینوس نیبرود   نیبرود ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون 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

6214937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زنل لیابوم -  تاریمعت  پول  رپمآ -  تلو 15  هیذغت 30  عبنم  یداب -  بوک  خیم  زرف -  ینیم  هیوه -  رتیه و  یتاو -  رتیه 80 و 200  تینوی  دیرخ - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و  - 18  - 135

ت.دشاب یم  یروص  هدراو  دک  ناریا.یتسویپ  لیاف  قباطم  یتعنص  لیاسو  زا  رگید  دروم  رتیه و 38  تینوی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101000126000062 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زاساوه  HUH لدم مرگ  بآ  مزیناکم  یرتش  رتیه  تینوی  الاک :  مان 

هاگتسد  39 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هیمورا یبرغ ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راتخم  امش  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  هرادا.تفرگ  دهاوخ  تروص  سانشراکدات  لیوحت و  زا  دعب  تخادرپ  لک و  هرادا  رابنا  رد  لیوح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713715765 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  ماما –  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31932221-044  ، 32222590-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222046-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عبنم عبنم یداب -  -  یداب بوک   بوک خیم   خیم زرف -  -  زرف ینیم   ینیم هیوه -  -  هیوه وو   رتیه   رتیه ینیمز -  -  ینیمز وو   یفقس   یفقس یتساک ،  ،  یتساک لئوک   لئوک نفنف   رتیه -  -  رتیه تینوی   تینوی تازیهجت :  :  تازیهجت ملق   ملق دیرخ  3939   دیرخ ناونع : : ناونع
 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هبهب   عوجر   عوجر وو ( ...  ( ...  تروپ -  -  تروپ وو  2424     1616 چیئوس   چیئوس اوه -  -  اوه روسرپمک   روسرپمک یطایخ -  -  یطایخ خرچ   خرچ نزنز -  -  هبرض   هبرض لیرد   لیرد لاتیجید -  -  لاتیجید نیبرود   نیبرود هیذغت   - - هیذغت

131131
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ناجنز 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 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

6214976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  تاصخشم  اب  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000491 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مرف  تاصخشم  اب  یتوص  متسیس  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن عقاو  لوبق  دروم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دنیامن  مادقا  همیمض  لیاف  تسویپ  هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدننک  نیمان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریصن  09127402267 .دش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6215011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CANON میرف لوف  دیاو 35-16  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094879000107 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ قاصلا  امتح  یمسر  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439817435 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یلامش  سیدرپ  مدقم ، یشرف  نابایخ  یلامش ، رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220700-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مرف   مرف تاصخشم   تاصخشم اباب   یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 132132

CANONCANON  میرف میرف لوف   لوف   3535 -- 1616 دیاو   دیاو زنل   زنل ناونع : : ناونع 133133

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

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

زا 142 ھحفص 101 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3y3fcq7bk6453?user=37505&ntc=6214976
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6214976?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jrtvkwdm99lpd?user=37505&ntc=6215011
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6215011?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6215089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  داپهپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003468000042 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ  تسیل  قبط  تاصخشم  - 

هنازخ 101 هقاروا  قیرط  زا  دیرخ 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5163974131 یتسپ :  دک  یدازآ ،  نابایخ  لوا  یناسربآ -  هارراهچ  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343513-041  ، 3343731-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3343600-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید6213066 یساکع  هحفص 10)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6213288 رادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6213447، تلوب هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
هطوبرم تاقلعتم  ریواصت و  طبض  هاگتسد  ماد ، دیپسا  کرحتم  ماد ،

هحفص 10) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط6213479 نادمهادهش  هبعش  نکسم  کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ 
تسویپ لیاف  تاصخشم 

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراجت6213481 مان   MS-C5341-X30HPB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود 
تسا هباشمدکناریا  / دوش یسررب  تسویپ  تسیل  قبط  /MILESIGHT

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتوص6213581 کی  هجرد  لباک  یتاو 3-  120 ریاف یلپمآ  رادرتویت 2- ناوت  تاو  ویتاروکد 35  وگ  دنلب  -1
یتسویپ کرادم  قبط  یعقاو 5- رتم  100 درب میسیب  یا  هقی  نفورکیم  -4

هحفص 10) نیبرود  ( نیبرود

داپهپ داپهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

62137815D یارب سکموتف  نیبرود  هحفص 10)یرتاب  نیبرود  ( نیبرود

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

اتسور6213853 یدورو  رد  بصن  تهج  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش6213869 زا  هطقن  رد 4  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  دیرخ و  هحفص 63)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیبرود6213918 بابح  یریوصت POE و  تراظن  هحفص 75)نیبروددیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6213945 رادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یشک6213948 لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6213959 ... نیبرود و هیاپ  ، هکبش تکوس  ، هکبش چیوس  فیدر  هحفص 42)19  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6213971FTTH حرط تاموزلم  هحفص 42)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرادرهش6213982 یاه  نیبرود  حرط ftth و  هحفص 75)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6214055 - هنایار هیذغت  عبنم  هتسب -  رادم  نیبرود   - یکینورتکلا روتوم  رود  لرتنک   - هنایار لاوریاف 
- ییاوه کیتاموتا  دیلک   Wiring هعومجم  - HMI لنپ یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 
یرتاب ژراش  هعطق  دوید  هنایار -  زاس  هریخذ   - Altivar 71 دربراک  Control board هعومجم

موتسلآ ویتوموکل 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یا6214185 هداج  تراظن  نیبرود  هاگتسد  کی  هحفص 75)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6214254 دادعت  هب  گنیروتینام  رتویپماک  تاعطق  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  ارجا و  هحفص 75)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیروتینام6214289 رتویپماک  تاعطق  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  ارجا و  هیهت و  هحفص 75)تباب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6214322 رادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 75)تسیل  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6214474 یاه  نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 75)دادعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6214533a7 l V لدم افلآ  زنلاب -- هارمه  ینوس  نیبرود  ددع  کی  هحفص 10)دیرخ  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

نیدوا6214545 نیبرود  ددع  هحفص 63)54 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم6214549 هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیدوا6214554 کرام  نیبرود  ددع  هحفص 63)52 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6214555 لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  قباطم  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  هحفص 75)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.دشابیم6214581 هباشم  الاک  دک   . تسویپ تاصخشم  اب  نادرگ  نیبرود  هاگتسد  هحفص 75)دیرخ 6  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6214774 اتید  چیئوس   - هتسب رادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6214937 - هیوه رتیه و  ینیمز -  یفقس و  یتساک ،  لئوک  نف  رتیه -  تینوی  تازیهجت :  ملق  دیرخ 39 
خرچ نز -  هبرض  لیرد  لاتیجید -  نیبرود  هیذغت  - عبنم  یداب -  بوک  خیم  زرف -  ینیم 
 ( تسویپ تسیل  هب  عوجر  و ( ...  تروپ -  چیئوس 16 و 24  اوه -  روسرپمک  یطایخ - 

هحفص 10) نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6214976 مرف  تاصخشم  اب  یتوص  هحفص 10)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

6215011CANON میرف لوف  دیاو 35-16  هحفص 10)زنل  نیبرود  ( نیبرود

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

داپهپ6215089 هحفص 10)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NAS Storage تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000073 زاین :  هرامش 

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

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

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

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

021-82774430 یزعم سدنهم  ینف  سانشراک 

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

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NAS StorageNAS Storage ناونع : : ناونع 135135
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هذیا ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6213594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دمیآ تبث  یتسیاب  اهتکرش   / تسا هدنشورف  هدهعرب ی  لمح  هنیزه ی   / یتسویپ تاصخشم  قبط  ( زاس هریخذ  هاگتسد  )nas تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد   / دشاب دمیآ  ساسارب  تمیقو 

1101091736000065 زاین :  هرامش 
هذیا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   1PNS2600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 2 TB زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ساسارب تمیقو  دمیآ  تبث  یتسیاب  اهتکرش  / تسا هدنش  ورف  هدهعرب ی  لمح  هنیزه ی  / یتسویپ تاصخشم  قبط  ( nas) زاس هریخذ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.دوشیم  عوجرم  دات  مدع  تروص  رد  / دشاب دمیآ 

6391835988 یتسپ :  دک  زاگ ،  هار  راهچ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  خ  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43631180-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

13631170-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمیآ دمیآ تبث   تبث یتسیاب   یتسیاب اهتکرش   اهتکرش  / / تسا تسا هدنشورف   هدنشورف هدهعرب  یی   هدهعرب لمح   لمح هنیزه  یی   هنیزه  / / یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط (( زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد )) nasnas ناونع : : ناونع
دوشیم دوشیم عوجرم   عوجرم دات   دات مدع   مدع تروصرد   تروصرد  / / دشاب دشاب دمیآ   دمیآ ساسارب   ساسارب تمیقو   تمیقو

136136
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کارا یکشزپ  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6214357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبطزاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000357000064 زاین :  هرامش 

کارا یکشزپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   1PNS2600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 2 TB زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناطلس سدنهم  لاوس 09121028365  تروص  رد  - تسیراک هام  هس  تخادرپ  ددرگ - تسویپ  روتکاف  شیپ  - تسا هدنشورغ  هدهع  هب  یربراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لصاح  سامت  دمحم 

3848176941 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  جیسب  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34173535-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34173513-086 :: 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

6213137NAS Storage(104 هحفص زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هدنشورف6213594 هدهعرب ی  لمح  هنیزه ی   / یتسویپ تاصخشم  قبط  ( زاس هریخذ  هاگتسد  )nas
عوجرم دات  مدع  تروصرد   / دشاب دمیآ  ساسارب  تمیقو  دمیآ  تبث  یتسیاب  اهتکرش   / تسا

دوشیم

هحفص 104) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6213890LTO 7 Tape جیرتراک اهزاس -  هریخذ  اهرورس و  تازیهجت  هحفص 42)یدادعت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6214055 - هنایار هیذغت  عبنم  هتسب -  رادم  نیبرود   - یکینورتکلا روتوم  رود  لرتنک   - هنایار لاوریاف 
- ییاوه کیتاموتا  دیلک   Wiring هعومجم  - HMI لنپ یتارباخم - یرون  لاقتنا  متسیس 
یرتاب ژراش  هعطق  دوید  هنایار -  زاس  هریخذ   - Altivar 71 دربراک  Control board هعومجم

موتسلآ ویتوموکل 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6214357 تسیل  قبطزاس  هریخذ  هحفص 104)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبطزاس   قبطزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 137137
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

درادناتسا6213037 ناشن  یاراد  دنب  هار  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  یاهمتسیسبصن و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 72) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6214011AGSA 606FT لدم نشپآ  لوف  هحفص 63)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تراتسا6214442 پتسا  یتسش  لرتنک  تومیر  ددع  کی  اب  هارمه  لاناک  یاهمتسیسدنبهار 4 یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 72) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6214011AGSA 606FT لدم نشپآ  لوف  هحفص 63)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تراتسا6214442 پتسا  یتسش  لرتنک  تومیر  ددع  کی  اب  هارمه  لاناک  یاهمتسیسدنبهار 4 یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 72) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک رتویپماک لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 138138
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتسویپ تاصخشم  لودج  قبط  رتویپماک  لماک  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000259000132 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
(CPU  ) هدنزادرپ الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

مر هظفاح  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
دربردام الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
هیذغت عبنم  تینوی  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
دروبیک سوام و  هعومجم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 
LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

Blu-ray و DVD ردروکر ریلپ و  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یوک ییاطع  هیمورا خ  تشادهب  زکرم  لحم  رد  لیوحت  رر -  نیو  ردیر و  تابورکآ  سیفآ 2013 و  زودنیو 7 و  هارمه  هب  هدش  لبمسا  اه  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش همیمض  روتکاف  شیپ  یراک -  زور  رد 7  اجکی و  لیوحت  تاعطق -  هلاسکی  مک  تسد  تنامض  هدنشورف -  هدهع  رب  لمح  هنیزه  اشگلد 09385294554 - 

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

رتویپماک6214031 لماک  هحفص 108)تس  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6213083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبتر نتشاد   . تسا ریذپناکما  همان  تنامض  هئارا  ودادرارقداقعنا  اب  دیرخ.هباشم  دکناریا.تسویپ  تاصخشم  قبطرورسددع  5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا کیتامروفنا   4 ات 1

1101003198000023 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتامروفنا  4 ات هبتر 1 نتشاد   . تسا ریذپناکما  همان  تنامض  هئارا  ودادرارقداقعنا  اب  دیرخ.هباشم  دکناریا.تسویپ  تاصخشم  قبطرورسددع  5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا

3813776599 یتسپ :  دک  اروش ،  نادیم  زا  دعب  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33881286-086  ، 32217201-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32217201-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000060000213 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213235 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا نامتخا هـ ـه سـ یلک رورس و  هاگنامرد  خیش و  رتکد  ناتسرامیب  یکیرتکلاو  یکیناکم  تاسیسات  یربهار  ریمعت و  یرادهگن ، روما  هیلک  مجح  یراذگ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش ، هفاضا  نآ  هب  یراذگاو  لحم  هدودحم  رد  دادرارق  تدم  لوط  رد  هک  ینامتخاس  تاسیسات و  هنوگره  هعبات و 

دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تشادهگن  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

28,348,985,864 یلام :  دروآرب 

لایر   1,418,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

خیش رتکد  ناتسرامیب   ، 9177899191 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبتر هبتر نتشاد   نتشاد  . . تسا تسا ریذپناکما   ریذپناکما همان   همان تنامض   تنامض هئارا   هئارا ودادرارقداقعنا   ودادرارقداقعنا اباب   دیرخ.هباشم   دیرخ.هباشم دکناریا.تسویپ   دکناریا.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبطرورسددع   قبطرورسددع 55 ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا کیتامروفنا   کیتامروفنا   44 اتات 11

139139

یکیرتکلاو یکیرتکلاو یکیناکم   یکیناکم تاسیسات   تاسیسات یربهار   یربهار وو   ریمعتو   ریمعتو یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 140140
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هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6213937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  یدربهار  تنواعم  رورس  قاتا  نامرد و  تیریدم  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090145000021 زاین :  هرامش 

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

رتم 50 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  تامادقا  حرش  - دیئامرفب یگنهامه  رف  ناهج  یاقآ  اب  یرادا  تاعاس  رد  نمهب  تیاغل 9  خیرات 8  زا  دیدزاب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، نامرد تیریدم  ناناوجون - ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  یوربور  نمهب  هار 22  هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6715664546 یتسپ :  دک 

38212715-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38212712-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدربهار یدربهار تنواعم   تنواعم رورس   رورس قاتا   قاتا وو   نامرد   نامرد تیریدم   تیریدم رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 141141
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یتساوخرد  مالقا  تاصخشم  تفایرد  یارب  دشاب  یم  هباشم  اه  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  حرش  قبط  یکینورتکلا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دامن هعجارم  همیمض  لیاف 

1101091592001334 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

ساسح سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLOW COMPUTER یتراجت مان   FC101A لدم رتویپماک  ولف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 3400-48G لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

داریه تراجت  اشوک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380G8 لدم تروپ  رورس 2  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

همیمض لیاف  هب  یتساوخرد  مالقا  تاصخشم  تفایرد  یارب  دشاب  یم  هباشم  اه  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  حرش  قبط  یکینورتکلا  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دامن هعجارم 

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

31444430-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل رورس (  (  رورس هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس رتویپماک -  -  رتویپماک ولف   ولف دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 142142
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   cisco چیوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001603 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان  لدم 3560   image رورس الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: 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 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

6214713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

478 مالعتسا تسویپ  تاصخشم  ربارب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003579000220 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب دانسا  تسویپ  رد  هدش  هئارا  تاصخشم  ربارب  یتسیاب  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ 

دشاب هتشاد  اتفا  زا  یهاوگ 

4918936941 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  نکسم  داینب  - یرادا تیاس  - جیسب نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480292-017  ، 32435031-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480280-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

imageimage رورس   رورس ناونع : : ناونع 143143

478478 مالعتسا مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6215100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE ProLiant DL380 Gen10 6230R 2P 128GB 3X2.4TB (SAS) + 2X1.92TB(SSD) 8SFF 2x800W رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PS Serve

1101000042000071 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هاشنامرک و  یزاسرهش  هار و  هرادا  لحم  رد  لیوحت  هدوب و  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  تسویپ ، لیاف  طیارش  تاصخشم و  اب  قباطم  اقیقد  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  لک  هرادا  نیا  اواف )  ) تاعالطا یروانف  رامآ و  هرادا  ناسانشراک  دات 

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

37108737-083  ، 34233322-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34233325-083 :: 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

رورس6213077 قاتا  قیرح  دض  تقرس و  دض  برد  بصن  هحفص 7)دیرخ و  قیرح  ( قیرح

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

تنامض6213083 هئارا  ودادرارقداقعنا  اب  دیرخ.هباشم  دکناریا.تسویپ  تاصخشم  قبطرورسددع  5
تسیمازلا کیتامروفنا   4 ات هبتر 1 نتشاد   . تسا ریذپناکما  همان 

هحفص 109) رورس  ( رورس

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

یکیرتکلاو6213235 یکیناکم  تاسیسات  یربهار  ریمعتو و  یرادهگن  هحفص 109)یراذگاو  رورس  ( رورس

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

6213244axigen رورس لیمیا  دیرگپآ  هلاسکی  هحفص 11)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف6213769 رورس و  مزاول  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6213890LTO 7 Tape جیرتراک اهزاس -  هریخذ  اهرورس و  تازیهجت  هحفص 42)یدادعت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یدربهار6213937 تنواعم  رورس  قاتا  نامرد و  تیریدم  رورس  قاتا  یزاس  هحفص 109)درادناتسا  رورس  ( رورس

یرتویپماک یرتویپماک رورس   رورس ناونع : : ناونع 145145
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یور6213969 رب  یزادنا  هار  گنیروتینام  سیورس  سنسیال  هیهت   Solar Winds بصن و هارمه  هب 
رورس

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6214101 ( تسویپ تسیل  رورس (  هنایار -  هکبش  اتید  چیئوس  رتویپماک -  ولف  هحفص 109)دیرخ :  رورس  ( رورس

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

6214358DDR3 هنایار مر   / PLC عون  CPU لوژام / هنایار رورس  هکبش  تراک  هحفص 28)دادعت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6214512image هحفص 109)رورس رورس  ( رورس

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

6214713478 مالعتسا تسویپ  تاصخشم  ربارب  رورس  هحفص 109)دیرخ  رورس  ( رورس

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

سنسیال6214747 هحفص 11)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کارتشا6214751 هحفص 11)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک6215100 هحفص 109)رورس  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BATTERY CHARGER CUMMINS QSK60 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000760 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناتسودنه  هدنزاس  روشک   CUMMINS هدنزاس عجرم  ردنلیس  یتعنص 6  یلزید  روتوم  دربراک   programmed ECU QSK60-G4 لماک روسنس  الاک :  مان 

راس هیاس  تعنص  دیلوت و  یللملا  نیب  هدننک  هضرع 
تس 3 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
تعنص دیدح  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   HSP POWER یتراجت مان   QSK60-G8 لدم  KVA 2500 ناوت ردنلیس  لزید 16  روتوم  الاک :  مان 

دراگراساپ ورین  سراپ 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31665085-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

25002500 ناوت   ناوت ردنلیس   ردنلیس   1616 لزید   لزید روتوم   روتوم // ردنلیس ردنلیس   66 یتعنص   یتعنص یلزید   یلزید روتوم   روتوم دربراک   دربراک   programmed ECU QSK60-G4programmed ECU QSK60-G4  لماک لماک روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
KVAKVA

146146

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

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

زا 142 ھحفص 116 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fbc6xx22pfqgf?user=37505&ntc=6213389
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6213389?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 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

6213474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا.تسویپ  گرب  قبط  بایغ  روضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292001044 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  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 7 دادعت : 

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

تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکت  ای  روتکاف  شیپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  دصقم  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ههام  شش  تخادرپزاب  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  دک  ناریا  ژویفرتناس /  روسنس  یاضاقت 0130428  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009052 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارتسگ کادآ  دیدارف  هدننک  هضرع  عجرم   HETTICH یتراجت مان  یهاگشیامزآ  ژویفیرتناس   E906 هعطق روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  دک  ناریا  ژویفرتناس /  روسنس  یاضاقت 0130428   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 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

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا.تسویپ   دکناریا.تسویپ گرب   گرب قبط   قبط بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 147147

ژویفرتناس ژویفرتناس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 148148
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ناتسلگ ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  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   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6214610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروا نف  سانکسا و  صیخشت  یروانف   - یتکیجیر هناخ  کی  یتایلمع و  هناخ  کی  اب  هناخ  ود  اب  یا  هبعش  سانکسا  رتروس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ناتسا رد  یگدنیامن  نتشاد  سانکسا و  هرامش  تبثو  تروس 

1201003813000012 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

 - یپ سا  یوی  اب  تماخض  شفنب و  اراوام  زمرق و  نودام  هعشا  یئرم  رون  یسیطانغم و  یطخ  روسنس  ندوب  اراد  ور و  تشپ و  ریوصت  یطخ و  روسنس  یاراد  - 
هلاسود یتناراگ 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

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

ناگرگ رد  لیوحت  دشابیم و  یمازلا  ناتسا  رد  میقم  یگدنیامن  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4917646443 یتسپ :  دک  نمهب ،  امنیس  یورب  ور  - نارادساپ نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254640-017  ، 32230265-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220241-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هبعش   هبعش سانکسا   سانکسا رتروس   رتروس ناونع : : ناونع 149149
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

6214780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یضاقتم دحاو  ینف  سانشراک  ینارفغ  یاقآ  - تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  تلو  پمال 12  دنمشوه و  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09133681797

1101091138000375 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  باهش  سراپ  یتراجت  مان   12W-BULB-SMD-DL-E27 لدم  V 230 ژاتلو  W 12 ناوت یباتهم   E27 چیپرس اب   SMD یبابح  LED پمال الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  باهش  سراپ  پمال  هدنزاس  عجرم  باهش  سراپ  پمال  هدننک 

ددع 600 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

سراپ پمال  هدننک  هضرع  عجرم  باهش  سراپ  یتراجت  مان   SR 4259 لدم ویوورکیام  یتکرح  روسنس  اب  یفقس  دنمشوه  غارچ  یا  هشیش  لماک  باق  الاک :  مان 
باهش سراپ  پمال  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  باهش 

تس 300 دادعت : 
1401/11/22 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

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

یتعنص 62133896 یلزید  روتوم  دربراک   programmed ECU QSK60-G4 لماک روسنس 
KVA 2500 ناوت ردنلیس  لزید 16  روتوم  / ردنلیس

هحفص 115) روسنس  ( روسنس

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

تسا6213474 هباشم  دکناریا.تسویپ  گرب  قبط  بایغ  روضح  هحفص 115)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

ژویفرتناس6214570 هحفص 115)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یا6214610 هبعش  سانکسا  هحفص 115)رتروس  روسنس  ( روسنس

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

تلو6214780 پمال 12  دنمشوه و  غارچ  هحفص 115)دیرخ  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تلو تلو   1212 پمال   پمال وو   دنمشوه   دنمشوه غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 150150

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

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

زا 142 ھحفص 119 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/urfru2r5syjqr?user=37505&ntc=6214780
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6214780?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامیلسدجسم ناتسرهش  قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ قرب  عیزوت  تسیل  رودنو  قبط   / چیئوس میات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094801000087 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم ناتسرهش  قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم   THEBEN یتراجت مان   SUL 181 D لدم گولانآ  چیئوس  میات  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491776497 یتسپ :  دک  میدق ،  شترا  هاگباوخ  یوربور  پاش  رلوک   ، ; نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43260085-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43260083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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 20 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا حرش  قباطم   EARTH SWITCH- چیئوس ترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000531 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دعر  ناکین  هعسوت  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ریگ  هقعاص  نیمز  لاصتا  متسیس   TL-ES2 ترا چوس  الاک :  مان 

دعر ناکین  هعسوت 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  ًامتح  همیمض  دانسا 

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004250-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسزوخ قرب   قرب عیزوت   عیزوت تسیل   تسیل رودنو   رودنو قبط   قبط  / / چیئوس چیئوس میات   میات ناونع : : ناونع 151151

دانسا دانسا حرش   حرش قباطم   قباطم   EARTH SWITCHEARTH SWITCH-- چیئوس چیئوس ترا   ترا ناونع : : ناونع 152152
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ لیاف  قبط  یبونج  ناسارخ  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  زاین  دروم  یا  هنایار  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090628000023 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   HUA WEI یتراجت مان   S5328C-EI-24S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

فدص تراجت  نشور  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   M1132 MFP لدم هراک  هس  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
سیدرپ هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان   GX24-i718S لدم  in 24 زیاس  AIO هچراپکی هنایار  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناسارخ یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  برد  لیوحت  و  دشاب )  یکی  هناماس  تمیق  اب  تسویپ  لیاف  تمیق   ) یمازلا تسویپ  لیاف  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یلیمکت تاعالطا  تفایرد  یگنهامه و  تهج  ریلد  یاقا  هرامش 09365611852  اب  سامت  سردم 41  شبن  یبونج 

9718753164 یتسپ :  دک  سردم 41 ،  دنجریب  یبونج  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32430202-056  ، 32430203-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32430201-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCCPP-106-122 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6215066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالقا6213159 هیقب  تروپ و  هحفص 42)چوس 24  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناتسزوخ6213271 قرب  عیزوت  تسیل  رودنو  قبط   / چیئوس هحفص 119)میات  چیئوس  ( چیئوس

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

یشک6213948 لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6214101 ( تسویپ تسیل  رورس (  هنایار -  هکبش  اتید  چیئوس  رتویپماک -  ولف  هحفص 109)دیرخ :  رورس  ( رورس

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

دانسا6214179 حرش  قباطم   EARTH SWITCH- چیئوس هحفص 119)ترا  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6214261 هکبش 48  اتید  هحفص 42)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

مالعتسا6214347 مرف  ینف و  تاصخشم  قبط  تروپ  core ) 24 چیئوس هاگتسد ( دادعت 10  دیرخ 
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ

هحفص 42) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6214529 حرش  قباطم  هکبش  تازیهجت  چیوس و  ملق  هحفص 42)6 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یا6214618 هنایار  مالقا  هحفص 119)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6214774 اتید  چیئوس   - هتسب رادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

راشف راشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 154154

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

هنایار6214832 هکبش  تنیوپ  سسکا  اتید - هدنهد  لاقتنا  هنایار - هکبش  اتید  هحفص 42)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6214937 - هیوه رتیه و  ینیمز -  یفقس و  یتساک ،  لئوک  نف  رتیه -  تینوی  تازیهجت :  ملق  دیرخ 39 
خرچ نز -  هبرض  لیرد  لاتیجید -  نیبرود  هیذغت  - عبنم  یداب -  بوک  خیم  زرف -  ینیم 
 ( تسویپ تسیل  هب  عوجر  و ( ...  تروپ -  چیئوس 16 و 24  اوه -  روسرپمک  یطایخ - 

هحفص 10) نیبرود  ( نیبرود

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

راشف6215066 هحفص 119)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6214502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" دوش هجوت  تسویپ  لیاف  هب   - " تسویپ لیاف  قباطم  هکبش  چوس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001549000247 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
" دوش هجوت  تسویپ  لیاف  هب   - " تسویپ لیاف  قباطم  هکبش  چوس  تازیهجت  دیرخ  - 

سامت 81565122 دشابیم -  ینف  دحاو  دات  هب  طونم  ههامکی  هیوست  دشابیم -  هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دوش -  یراذگراب  یلک  تمیق  روتکاف و  شیپ 
/81565124

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

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

" دوش هجوت  تسویپ  لیاف  هب   - " تسویپ لیاف  قباطم  هکبش  چوس  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 81565122 دشابیم -  ینف  دحاو  دات  هب  طونم  ههامکی  هیوست  دشابیم -  هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دوش -  یراذگراب  یلک  تمیق  روتکاف و  شیپ 

/81565124

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

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

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6212967olt دروم چوس 8  تازیهجت  یروآ  عمج  یزادنا و  هار  بصن و  ژاتنوم  هحفص 42)تایلمع  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

مالقا6213159 هیقب  تروپ و  هحفص 42)چوس 24  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هکبش هکبش چوس   چوس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لرتنک6213457 یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  تلکیس -  روتوم  تسار  پچ و  یاه  هتسد  هحفص 42)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دانسا6214179 حرش  قباطم   EARTH SWITCH- چیئوس هحفص 119)ترا  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6214261 هکبش 48  اتید  هحفص 42)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6214502 چوس  تازیهجت  هحفص 124)دیرخ  چوس  ( چوس

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

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/11/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6213041 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت یتوص -  متسیس  یناسرزورب  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6213157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت یریوصت یتوص -  -  یتوص متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 156156

یتوص یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتوص متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005556 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایداه جاح  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   PI-10 لدم نفورکیم  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

یفاچ یدجس  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   ATE یتراجت مان   P60 لدم ویتکا  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
یرشع ینثا  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  زیارناس  لدم 935  میس  اب  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

هسنارف ناویات و  نیچ و  هدنزاس  روشک   FOCAL یتراجت مان   W 150 ناوت  714V لدم هداتسیا  راد  هیاپ  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
هزاس گنرلگ  ینامتخاس  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک   JBL هدنزاس عجرم   JBL یتراجت مان  لدم 4641  امنیس  رفوو  باس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

یلاف نیما  هدننک  هضرع  عجرم   SENNHEISER یتراجت مان   XW لدم میسیب  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
یفجن شوایس  هدننک  هضرع  عجرم   EV یتراجت مان   DX46 لدم ادص  رسکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرابتعا  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  بصن  هیلخت و  همیب ،  لمح ،  یاه  هنیزه  مامت 

.دشاب یم  زاوها  بونج –  زیختفن  قطانم  تکرش  راک  ماجنا  لحم 

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

24682-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  هدش  دیق  تاخشم  قبط  سنارفنک  قاتا  یتوص  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003203000620 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرش هناماس  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   ELEMOTE یتراجت مان   CSU 5900 لدم سنارفنک  یتوص  متسیس  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاکدکزا -3 .دشابیم هدننک  نیمات  هدهعبافبآ  تکرشرابنا  ات  لمح  هنیزه  -2  . یرادا لحارم  ماجناو  داتو  لاسرازا  سپ  هام   1 دقن تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تاکرادت  هناماس  یتسویپ  کرادمرد  هارمه  نفلت  هرامش  مالعا  نینچمهو  روتکاف  شیپ  یراذگراب  -4 .تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

3415933648 یتسپ :  دک   ، 4 هرامش مجنپ  ناتسلگ  هچوک  یا  هنماخ  ...ا  تیا  راولب  یادتبا  رصعیلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33890-028  ، 33349057-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33348167-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یتسویپ کرادم  رد  هدش  دیق  تاصخشم  قبط  سنارفنک  قاتا  یریوصت  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003203000621 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روآون راک  هنیهب  تکرش  زا  ناتسلگنا   K-COM SYSTEM هدنزاس عجرم   POLYCOM VSX 7000 لدم سنارفنک  یریوصت  یتوص و  متسیس  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاکدکزا -3 .دشابیم هدننک  نیمات  هدهعبافبآ  تکرشرابنا  ات  لمح  هنیزه  -2  . یرادا لحارم  ماجناو  داتو  لاسرازا  سپ  هام   1 دقن تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تاکرادت  هناماس  یتسویپ  کرادمرد  هارمه  نفلت  هرامش  مالعا  نینچمهو  روتکاف  شیپ  یراذگراب  -4 .تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

3415933648 یتسپ :  دک   ، 4 هرامش مجنپ  ناتسلگ  هچوک  یا  هنماخ  ...ا  تیا  راولب  یادتبا  رصعیلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33890-028  ، 33349057-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33348167-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   هدش   هدش دیق   دیق تاخشم   تاخشم قبط   قبط سنارفنک   سنارفنک قاتا   قاتا یتوص   یتوص متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 158158

 . . یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   هدش   هدش دیق   دیق تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سنارفنک   سنارفنک قاتا   قاتا یریوصت   یریوصت متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 159159

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

یریوصت6213041 یتوص -  متسیس  یناسرزورب  تازیهجت  هحفص 125)دیرخ  توص  ( توص

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

یتوص6213157 هحفص 125)متسیس  توص  ( توص

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

یتوص6213581 کی  هجرد  لباک  یتاو 3-  120 ریاف یلپمآ  رادرتویت 2- ناوت  تاو  ویتاروکد 35  وگ  دنلب  -1
یتسویپ کرادم  قبط  یعقاو 5- رتم  100 درب میسیب  یا  هقی  نفورکیم  -4

هحفص 10) نیبرود  ( نیبرود

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

یشک6213948 لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6214166 کرادم  رد  هدش  دیق  تاخشم  قبط  سنارفنک  قاتا  یتوص  متسیس  هحفص 125)تازیهجت  توص  ( توص

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

6214298 . یتسویپ کرادم  رد  هدش  دیق  تاصخشم  قبط  سنارفنک  قاتا  یریوصت  متسیس  هحفص 125)تازیهجت  توص  ( توص

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

هتسب6214322 رادم  نیبرود  تازیهجت  هحفص 75)تسیل  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6214976 مرف  تاصخشم  اب  یتوص  هحفص 10)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

6215011CANON میرف لوف  دیاو 35-16  هحفص 10)زنل  نیبرود  ( نیبرود

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

داپهپ6215089 هحفص 10)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " 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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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6213009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پمال نکفارون و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002681 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هوکش رون  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  الیآ  یتراجت  مان   w 30 ناوت یباتهم  گنر   SMD یا هناوتسا  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 140 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 
سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 

تس 16 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسا دیئات  دروم  یناریا  تیفیک  اب  یالاک  طقف  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پمال پمال وو   نکفارون   نکفارون ناونع : : ناونع 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک ، یعامتجا  همیب  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 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

6213136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED 20 in هنایار روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093209000167 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک   یعامتجا  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 
ورتم هموح  نارهت و  یرهش  نهآ  هار  هدننک  هضرع  عجرم  هرک  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   CFG9637L لدم  in 20 هنایار روتینام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1574844514 یتسپ :  دک  کالپ 170 ،  تسپ -  هرادا  بنج  زاریش -  راهب  نابایخ  یادتبا  - ریت تفه  نادیم  نارهت -  ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84680000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88325226-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6213312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص یزیمور  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا دنرب  رکذ  // دشابیم هباشم  دکناریا  // تسویپ اضاقت و  حرش  قبط 

1101092179001695 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوتنپ  یتراجت  مان   in 22 زیاس  22DS24 لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 24 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LED 20  inLED 20  in هنایار   هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 16 116 1

یتعنص یتعنص یزیمور   یزیمور روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 162162
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ناویا 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   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6213379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تساوخرد.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091465000090 زاین :  هرامش 

ناویا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
کیتپا ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   PPM-FX7-V1.0 لدم  ECG-RESP-SPO2-NIBP لماش یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

اپاص - ناریااص
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  قباطم  تساوخرد.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6941953775 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هللا  تیآ  نابایخ  ینیمخ  ماما  نابایخ  ناویا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33238941-084  ، 33233500-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233891-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تایح تایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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 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

6213897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004366000094 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

روپدمحم یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  کیلک  رتویپماک  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   MK400 لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GKM-305 لدم هنایار  میس  اب  دیلک  هحفص  سوام و  تس  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  ساسا  رب  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916978477 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37240171-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37254750-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-2071-14011455 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6213957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 29  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 164164

چنیا چنیا روتینام  2929   روتینام نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 165165
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6213962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام قاتا  نویزیولت  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000321 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   X-VISION یتراجت مان   55XTU625 لدم  in 55 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 

ناریا یرادا  یاهنیشام 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  الاک  قیقد  تاصخشم 

.دامن تسویپ  روتکاف  شیپ  ًامتح  افطل 
.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  هیوست 20 

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا نویزیولت   نویزیولت وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 166166
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زربلا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6213967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لیوحتو  ربتعم  یتناراگاب  تسویپ  تسیل  قبط  هرادا  تهج  زاین  دروم  مالقا  یدادعت  هرادا  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیما 09123029845 سدنهم  رتشیب  تاعالطا  .

1101005294000013 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اپورا سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   M402N لدم  A4 دیفس هایس و  یرزیل  هراک  کت  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 29 دادعت : 

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

رتشیب تاعالطا   . دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحتو  ربتعم  یتناراگاب  تسویپ  تسیل  قبط  هرادا  تهج  زاین  دروم  مالقا  یدادعت  هرادا  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیما 09123029845 سدنهم 

3149779484 یتسپ :  دک  تیبرت ،  نابایخ  یرادا  تیاس  یناقلاط  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32547431-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32547431-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6214229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ینف  تاصخشم  اب  هاگتسد  دادعت 134 چنیا  روتینام 24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  : هجوت

1101050113000016 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 134 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516795547 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هناخ  هدزیس  یلعوب  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38343019-081  ، 38261026-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38278330-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت یشوگ   یشوگ روتینام -  -  روتینام رتنیرپ -  -  رتنیرپ رنکسا -  -  رنکسا دیرخ :  :  دیرخ ناونع : : ناونع 167167

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا :: هجوت هجوت .تسویپ   .تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   هاگتسد   هاگتسد دادعت  134134 دادعت چنیا   چنیا روتینام  2424 روتینام ناونع : : ناونع 168168
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ناجنسفر بالضاف  بآ و  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 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

6214263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قباطم  مالقا  ریاس  روتینام و  پاتپل ، دیرخ  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095688000216 زاین :  هرامش 

ناجنسفر بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 43 زیاس  43SE3B لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

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

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهعب  همشچرس  هداج  یادتبا  ناجنسفر  رد  عقاو  ناجنسفر  بالضاف  بآ و  تکرش  رابنا  ات  الاک  لمح  یریگراب و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7717914313 یتسپ :  دک  ناجنسفر ،  بالضاف  بآ و  تکرش  اضر ع  ماما  راولب  ناجنسفر  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34281001-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34281007-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  زاگ  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 19 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرمش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  سیک و ...  روتینام ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000388 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   U120 لدم  WIND یرس دیفس  یکشم و  گنر  کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرمش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  سیک و ...  روتینام ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام پات ، ، پات پلپل   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 169169

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم وو ...  ...  سیک   سیک روتینام ،  ،  روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 170170
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باراد یکشزپاریپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور تخادرپ 30  لماک  تاصخشم  اب  دشاب  یم  تسویپ  تسیل  دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094363000014 زاین :  هرامش 

باراد یکشزپاریپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

برغ تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8305 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 7 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 30  لماک  تاصخشم  اب  دشاب  یم  تسویپ  تسیل  دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7481865368 یتسپ :  دک  باراد ،  یکشزپاریپ  هدکشناد  یرادنامرف  راولب  باراد - سراف - باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53560320-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53523092-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6214622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار سیک   سیک وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 171171

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 172172
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تسویپ قباطم  یرازفا  تخس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030678000024 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
باتفآ الاک  اتکین  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   P8H67-1155 لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

لتنیا هدنزاس  عجرم  ماقرا  راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  لتنیا  یتراجت  مان   GHz 3/1 شزادرپ تعرس   Core i3-2100 لدم  Socket 1155 وی یپ  یس  الاک :  مان 
اکیراتساک هدنزاس  روشک 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GEIL INTERNATIONAL هدنزاس عجرم   GEIL یتراجت مان   DDR4 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  هلاناک  کت  مر  الاک :  مان 
نیبوژ حرط  ایوپ 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
اتلد یالاک  ریرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   GB 500 تیفرظ  SATA لدم لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   S22E310HPLUS لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

انیت هدننک  هضرع  عجرم   COUSO هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   GKM-J70WT لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه 

هبعج 15 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  یتسیاب  اه  الاک  -2

ینف دحاو  دات  زا  دعب  تخادرپ  -3

9417813891 یتسپ :  دک  نیارفسا ،  هداج  رتمولیک 5  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31162244-058  ، 31162110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31162110-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

پمال6213009 هحفص 128)نکفارون و  روتینام  ( روتینام

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

6213136LED 20 in هنایار هحفص 128)روتینام  روتینام  ( روتینام
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیمضت6213175 شزومآ و  یزادنا ، هار  تست و  بصن ، یحارط ، تازیهجت ، دیرخ  تایلمع  ماجنا 
تازیهجت یتظافح و  یاه  هلر  تردق ، یاهدیلک  قرب ، یولبات  لماش :  هژورپ  درکلمع 

یزاس هلدنگ  دحاو  گنیروتینام 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتعنص6213312 یزیمور  هحفص 128)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

تایح6213379 مئالع  روتینام  هحفص 128)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6213897 لماک  هحفص 128)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

چنیا6213957 روتینام 29  هحفص 128)نیمات  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6213962 قاتا  نویزیولت  هحفص 128)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

نفلت6213967 یشوگ  روتینام -  رتنیرپ -  رنکسا -  هحفص 128)دیرخ :  روتینام  ( روتینام

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

یور6213969 رب  یزادنا  هار  گنیروتینام  سیورس  سنسیال  هیهت   Solar Winds بصن و هارمه  هب 
رورس

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک6214031 لماک  هحفص 108)تس  ردروکر  ( ردروکر

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

یم6214229 هباشم  دک  ناریا  : هجوت .تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  هاگتسد  دادعت 134 چنیا  روتینام 24
.دشاب

هحفص 128) روتینام  ( روتینام

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

چنیا6214233 هحفص 91)رویتنام 55  )  video wallvideo wall

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

یتسویپ6214254 دادعت  هب  گنیروتینام  رتویپماک  تاعطق  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  ارجا و  هحفص 75)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتینام6214263 پات ، پل  هحفص 128)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6214284 لیاف  قباطم  سیک و ...  روتینام ،  هحفص 128)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6214289 رتویپماک  تاعطق  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  ارجا و  هیهت و  هحفص 75)تباب  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 " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار6214321 سیک  هحفص 128)روتینام و  روتینام  ( روتینام

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

ینیمز6214385 یاه  تسپ  نویساموتا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  هحفص 28)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یعامتجا6214407 یاه  هکبش  لیلحت  هحفص 28)گنیروتینام و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگورین6214414 گنیروتینام  متسیس  یناسرزورب  هحفص 5)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیمضت6214432 شزومآ و  یزادنا ، هار  تست و  بصن ، یحارط ، تازیهجت ، دیرخ  تایلمع  ماجنا 
گنیروتینام تازیهجت  یتظافح و  یاه  هلر  تردق ، یاهدیلک  قرب ، یولبات  لماش : هژورپ  درکلمع 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد6214469 بآ  گنیروتینام  قاتا  هکبش  هحفص 42)دون  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرازفا6214622 تخس  هحفص 128)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6213447، تلوب هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
هطوبرم تاقلعتم  ریواصت و  طبض  هاگتسد  ماد ، دیپسا  کرحتم  ماد ،

هحفص 10) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یشک6213948 لباک  بصن و  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6214474 یاه  نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 75)دادعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6214549 هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب 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

6214241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف رد  هدش  رکذ  رازفا  مرن  هارمه  هب   UPS اب  ST-FACE122 یتساوخرد بایغ  روضح  هاگتسد   - تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ طیارش  تاصخشم و 

1101091971000074 زاین :  هرامش 
مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تعنص ملع و  یتراجت  مان  دیون  تعنص  ملع و  یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   ST- Face 120 لدم هرهچ  ییاسانش  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

طیارش تاصخشم و  مرف  رد  هدش  رکذ  رازفا  مرن  هارمه  هب   UPS اب  ST-FACE122 یتساوخرد بایغ  روضح  هاگتسد   - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

3719696114 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619970-025  ، 36614020-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36619968-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناشاک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6214592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NetApp DS224C SAN DiskShelf هاگتسد کی  دیرخ  مالعتسا  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095327000036 زاین :  هرامش 

ناشاک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  ینامرد ،  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  داتس  رذابا ، نابایخ  یادتبا  دادرخ ، هدزناپ  نادیم  ناشاک ، ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8713783976 : 

55444055-031  ، 55444997-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55464950-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بایغ بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 173173

NetApp DS224C SAN DiskShelfNetApp DS224C SAN DiskShelf  هاگتسد هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش ناونع : : ناونع 174174
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ربراک6213034 سنسیال 200  اب  شیوداپ  یموب  سوریو  هحفص 11)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6213244axigen رورس لیمیا  دیرگپآ  هلاسکی  هحفص 11)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دشابیم6213285 همیمض  یریذپذوفن  تست  هناماس  دادرارق  سیون  شیپ  دشابیم  هباشم  هحفص 11)دکناریا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یصصخت6213794 هنماد  هتسب  هربراک و  یشزوما 350  سیورس  هحفص 11)نشکیلپا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش6213869 زا  هطقن  رد 4  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  دیرخ و  هحفص 63)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یاضاقت6214035 /FLAME DETECTION-SEPANTA ELECTRONICTABARETANA
0140155

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هکبش6214076 لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هحفص 11)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیریدم6214113 رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن ، هدادرابنا و  یزاس  دنتسم  تخاس و  یحارط ، لیلحت ،
Power BI یاهدروبشاد

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6214135 مرن  هعسوت  هحفص 11)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیدول6214175 نیاس  - یکیفارت یاهولبات  نویسادنوف  هیاپ و  یحارط  هناماس  ناونع  رازفا  مرن  هتسب 
یکیفارت ولبات  /USB لفق اب  هارمه   DVD عون

هحفص 63) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بایغ6214241 روضح  هحفص 139)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

مالعتسا6214476 مرف  قباطم   PWkaraweb رازفا مرن  تهج   karaview یرازفا مرن  سیورس 
تسویپ

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6214493 مرن  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6214506 تاصخشم  ساسارب  درکلمع  تیریدمرازفا  مرن  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تادهعت6214507 هیلک  ماجنا  رزیلانآ و  مرپسا  هاگتسد  هحفص 11)راهچ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

مئامض6214510 رد  دیرخ  یلصا  حرش.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.اتبیس  رازفا  مرن  دیرخ 
باسح اصافم  ذخا  تامدخ  دوجو  تروص  رد.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.تسویپ 

.تسا یمازلا 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6214592NetApp DS224C SAN DiskShelf هاگتسد کی  دیرخ  مالعتسا  هحفص 139)طیارش  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یتارباخم6214621 رادار  متسیس  هچراپکی  تیریدم  ناونع  بو  تحت  هناماس  رازفا  مرن  هحفص 11)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینارمع6214769 یاه  هژورپ  تیریدم  یرازفا  مرن  هحفص 11)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6213869 زا  هطقن  رد 4  یریوصت  شیاپ  هناماس  بصن  دیرخ و  هحفص 63)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیبرود6213918 بابح  یریوصت POE و  تراظن  هحفص 75)نیبروددیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناقرز ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6214244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهلا تمعن  سدنهم  09171874967 هکبش یت  یآ  دحاو  زا  ینف  هیدات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یفقس شیامن  هدرپ  هارمه  هب  روتلژورپ  وئدیو 

یناریا نکمرگبآ 
یروانف دحاو  دات  دروم  هارمه  هنایار 

1101091419000008 زاین :  هرامش 
ناقرز ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  وونل  یتراجت  مان   Family N500 65G 3000 لدم کوب  تون  عون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
EPSON هدنزاس عجرم   x6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

زیربت رزخ  ناسکت  هدننک  هضرع  عجرم  ناسکت  یتراجت  مان   TK-5 لدم یگناخ  یقرب  نکمرگبآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یم تکرش  هب  زاجم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح  دات  دروم  یاه  تکرش  دشاب و  یم  زاریش  ناقرز و  یاههاگشورف  هب  دودحم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب

لیاسو لیوحت  زا  سپ  زور  هد  تخادرپ  هکبش  رابنا  لحم  رد  لیوحت 

7341618856 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  هدنشخب  راولب  ناقرز  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32620067-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32627611-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یگناخ6214244 یقرب  نکمرگبآ  روتکژورپ - وئدیو  کوب -  تون  عون  هارمه  هحفص 142)هنایار  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

یگناخ یگناخ یقرب   یقرب نکمرگبآ   نکمرگبآ روتکژورپ - - روتکژورپ وئدیو   وئدیو کوب -  -  کوب تون   تون عون   عون هارمه   هارمه هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 175175
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