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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 8

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 22

140 1140 1 نمهب   نمهب   2 12 1 هعمج   هعمج یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((00))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7070))

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

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

زا 69 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 2  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 24

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

( 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 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( یهگآ دادعت 11  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

رهش ینیمخ  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 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط رازفا  مرن  رد  یراذگراب  تخرد و  یور  رب  کالپ  بصن  تشادرب و  هنیزه  تخرد و  ییاسانش  کالپ  رازفا و  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ تاصخشم 

1101093298000309 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زبس یاضف  یرادهگن  تبقارم و  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 40000 دادعت : 

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

تسا یمازلا  ددرگ  تسویپ  داتس  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  زا  دعب  تسویپ  تاصخشم  مالعتسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: 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 ردرد   یراذگراب   یراذگراب وو   تخرد   تخرد یور   یور ربرب   کالپ   کالپ بصن   بصن وو   تشادرب   تشادرب هنیزه   هنیزه وو   تخرد   تخرد ییاسانش   ییاسانش کالپ   کالپ وو   رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس   :: 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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  قبط  یرادرهش  (  ( web gis یناکم (  تاعالطا  لیلحت  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094108000022 زاین :  هرامش 

کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسویپ تاصخشم  قبط  یرادرهش  (  ( web gis یناکم (  تاعالطا  لیلحت  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819794636 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  هچرازاب  یناقوف  هقبط  سدنهم  نادیم  نکسم  یوک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33128109-086  ، 33128120-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33128120-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس   :: 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 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک یبیرقت 900  لوط  هب  کارا  رهش  یعرف  یلصا و  رباعم  زا  لیابوم  بو و  رتسب  رد  کارا  رهش  یاماروناپ  ریواصت  هئارا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ تاصخشم  قبط  ) 

1101094108000021 زاین :  هرامش 
کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یساکع یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
رتمولیک 900 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط رتمولیک (  یبیرقت 900  لوط  هب  کارا  رهش  یعرف  یلصا و  رباعم  زا  لیابوم  بو و  رتسب  رد  کارا  رهش  یاماروناپ  ریواصت  هئارا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسویپ تاصخشم 

3819794636 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  هچرازاب  یناقوف  هقبط  سدنهم  نادیم  نکسم  یوک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33128109-086  ، 33128120-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33128120-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش  (  ( web gisweb gis یناکم (  (  یناکم تاعالطا   تاعالطا لیلحت   لیلحت هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 22

رهش رهش یاماروناپ   یاماروناپ ریواصت   ریواصت هئارا   هئارا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 33

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 " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RESISTANCE TEMPERATURE ELEMENT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000706 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ALFA ELECTRIC یتراجت مان   CENTUM3000 لدم  DCS نویساموتا لرتنک و  یاه  متسیس  دربراک  یترارح  تنملا  الاک :  مان 

نیشار دنولا  رتسگ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   ALFA ELECTRIC هدنزاس
ددع 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم مجنپ  هاگشیالاپرابنا  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورفاب  لمح  هنیزه 

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

31317244-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCSDCS نویساموتا   نویساموتا وو   لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس دربراک   دربراک یترارح   یترارح تنملا   تنملا ناونع : : ناونع 44

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   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دکناریا  .تسویپ  تاصخشم  قلط  یریگ  هزادنا  متسیس  تهجذغاک  نودب  تابث  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002831 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اتکی بط  زیهجت  راکتبا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DLT-01 لدم یطیحم  یاهرتماراپ  ریگ  هزادنا  تابث  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا ههام  یرابتعا و 2  تخادرپ  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  تیلوئسم  هنیزه و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177697-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: 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  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا متسیس   متسیس تهجذغاک   تهجذغاک نودب   نودب تابث   تابث ناونع : : ناونع 55

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا تسویپ  یاهلیاف  کالم  هباشم  دکناریا  FIRE & GAS DETECTION تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000703 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هرانک لحاس  دیلوت  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SST یتراجت مان   GAS DETECTOR لدم زاگ  تشن  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 390 دادعت : 
1402/02/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317245-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: 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

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   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SENSOR,H2S DETECTOR,S4100T تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SUPPLIER:GENERAL MONITORS CO

1101097847000579 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GENERAL MOTOR هدنزاس عجرم  لدم 1-51457  قیرح  مالعا  روتکتد  دربراک  یمس  زاگ  روسنس  الاک :  مان 
مامت نارهت  یسدنهم  ینف و  هدننک 

ددع 60 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  زاین  دروم  یالاک  لماک  قیقد و  حرش  هدهاشم  یارب  افطل  دک  ناریا  ندوب  هباشم  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312233-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

زاگ زاگ تشن   تشن مالعا   مالعا روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 66

قیرح قیرح مالعا   مالعا روتکتد   روتکتد دربراک   دربراک یمس   یمس زاگ   زاگ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: 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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت  دیرخ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000286 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار کتورپ  تالوصحم  یگدنیامن  همان  هدننک  نیمات  لاطبا 3- تروص  نیا  ریغ  رد  یموب  امازلا  هدننک  نیمات  هدنشورف 2 - اب  رابنا  برد  ات  الاک  لیوحت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
امازلا دیامن  تسویپ 

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38436868-051  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا   SMTSMT ترارح   ترارح راجفنا   راجفنا دضدض   روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 88

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاسرودنووضع یاهتکرش  تسویپزیلانآواه  هشقندادرارق  قبط  قیرح  مالعاوءافطا  متسیس  یارجا  تسا  هباشم  تمدخدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دننک تکرشدنناوتیم  یناشن  شتآ 

1101094461000077 زاین :  هرامش 
میکح نادناخ  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک لمح  تسادودرمدیدزاب  نودب  تمیق  هئارا  تسیمازلا  نآ  هئاراو  لیمکتو  هژورپزادیدزاب  تسیمازلا  تکرش  هتبثم  کرادمو  یراک  هموزر  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  تنیط  نیما  یاقآ  09121957592 هرامشاب لاوس  نتشاد  تروصرد  تساراکنامیپ  هدهعبارجا  لحم  تفاظنو  هلاخنو  مزاول 

1359696784 یتسپ :  دک  نسح ،  هدازماما  نابایخ  لوا  - ناپق یهارود  - نیوزق نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55133029-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55133029-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعاوءافطا   مالعاوءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99

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  هب  هتسباو  هبزور  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دامن هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تایئزج  هدهاشم  تهج  افطل  .تسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030467000041 زاین :  هرامش 

نارهت هبزور  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تایه یتراجت  مان  تالف  یال  لدم  یناشن  شتآ   in 2 یتنزرب گنلش  اب  یزلف  هبعج  تس  الاک :  مان 

تس 8 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامن هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تایئزج  هدهاشم  تهج  افطل  .تسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1333715914 یتسپ :  دک  هبزور ،  ناتسرامیب  - رگشل هارراهچ  زا  رت  ناپ  - یبونج رگراک  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55422000-021  ، 55419151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55412756-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ   inin   22 یتنزرب   یتنزرب گنلش   گنلش اباب   یزلف   یزلف هبعج   هبعج تستس   ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6267940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  تایئزج  تاصخشم و  قبط  رایس  تباث و  لسناریا -  مدوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003194000064 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  تایئزج  تاصخشم و  قبط  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
لماک یرس   1 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  تایئزج  تاصخشم و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813731148 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یتشهب  رتکد  خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226031-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247238-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: 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 19 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دامسا  طیارش و  قباطم  لاوریاف  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005264000342 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  هناماس  رد  یتسیاب  یم  ءاضما  رهم و  زا  سپ  تکرش  دانسا  یتسویپ و  دانسا  هیلک  دشاب و  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716866913 یتسپ :  دک  تسپ ،  هرادا  یوربور  رنهاب  دیهش  راولب  یادتبا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33851587-044  ، 33820160-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33829880-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایس رایس وو   تباث   تباث لسناریا -  -  لسناریا مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشق هقطنم  ناریا -  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6268099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   MIKRO TIK NETMETAL یطابترا کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093961000309 زاین :  هرامش 

مشق هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نمهب تراجت  ناهام  هدننک  هضرع  عجرم   MIKRO TIK یتراجت مان   RB750 لدم تروپ  هکبش 5  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نینچمه وددرگ  داهنشیپ  اضاقت ) ) تسویپ تسیل  بیترت  هب  قباطم و  اقیقد " الاک  اذل  دشاب  یم  هناماس  رد  جرد  تهج  افرص " یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هریغو  تسویپ  یلام  ینف  داهنشیپ  لمح و  هنیزه  لماش  یمالعا  تاکن  تیاعر 

( ک.د )

1966653943 یتسپ :  دک  هراق ،  تالف  تفن  تکرش  نیزروگ -  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33531000-076  ، 35331015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35331002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MIKRO TIK NETMETALMIKRO TIK NETMETAL یطابترا   یطابترا کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشق هقطنم  ناریا -  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6268202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   IP-PHONE YEALINK T2IP یشوگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093961000307 زاین :  هرامش 

مشق هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نینچمه وددرگ  داهنشیپ  اضاقت ) ) تسویپ تسیل  بیترت  هب  قباطم و  اقیقد " الاک  اذل  دشاب  یم  هناماس  رد  جرد  تهج  افرص " یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هریغو  تسویپ  یلام  ینف  داهنشیپ  لمح و  هنیزه  لماش  یمالعا  تاکن  تیاعر 

( ک.د )

1966653943 یتسپ :  دک  هراق ،  تالف  تفن  تکرش  نیزروگ -  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33531000-076  ، 35331015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35331002-076 :: 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 تحت   تحت   IPIP نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDMI 1.5 MT لباک - SWITCH HDMI KVM 2 PORT-SWITCH HDMI KVM 4PORT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003667 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک  D-LINK یتراجت مان   DKVM-210H-DS .2-PORT KVM SWITCH WITH HDMI AND USBPORTS لدم تروپ  ود   KVM چیئوس الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس 
ددع 12 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140015 لدم  m 1/5 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هعجارم  تسویپ  هب  تساوخرد  مالقا  تیور  تهج  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37293081-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک تروپ -  -  تروپ ودود     KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 1515

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  ( تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط  ) یرون ربیف  لنپ  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000782 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم   WONDERFUL یتراجت مان  یرون  ربیف   U 1 تروپ لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 
تس 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لنپ   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 1616

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  ( تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط  ) یرون ربیف  لباک  رتم   1600 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000781 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  Patch Cord LC/PC-LC/PC SM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رازفا هکبش  تکرش 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک رتم   رتم   16001600 ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 69 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gxh4937tv2yld?user=37505&ntc=6268318
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6268318?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  قبط  تازیهجت  رگیدو  یرون  ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003903000869 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات ، هنومن لاسرازا  سپ  هامکی  یدقن  تخادرپ  - 3 ددرگ تسویپامازلا  سامت  هرامش  وروتکاف  شیپ  -2 تسا هدننک  نیماتاب  هیلختو  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمیحر سامت 09139064044 هرامش  -5 دشابدرادناتسا ناشنو  مزال  تیفیک  یاراددیابالاک  -4 الاک لیوحتو 

8174913136 یتسپ :  دک  نهآ ،  بوذ  نابوتا  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37885881-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37885600-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت رگیدو   رگیدو یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  یرس  - هیال 3 /  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم 

1101092113000927 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   CISCO هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C3850 لدم هیال 2 و 3  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
متسیس هناخ  هدننک 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرس یرس هیال  33 /  /  هیال چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  کرادم  قبطاه  الاک  ریاس  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  روتکاف  شیپ  غلبم  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا 

1101003995000252 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانجا دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هدوب و  اهنادنز  لک  هرادا  هیمورا  رهش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنفسا رخآ  تخادرپ  .دشاب  مرتحم  هدننک  نیمات  فرط  زا  بوتکم  دیق  الب  ضیوعت  یتناراگ  لاس  ود  یاراد  یتسیاب  یلیوحت 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2020
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع )   145 دعر (   RSTT6 ینایرج لانیمرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع )   35 دعر (  یئات  لانیمرت 4  کرحتم  کنیل 

رتم )   300 ندلب (   CAT5 هکبش لباک 
 ( فالک  10 رون (  ناشفا 2.5*1  میس 
1101001313000350 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ کنیرش  هتسب   mm 2/5 عطقم حطس  یسم  سنج   V 750-450 ژاتلو ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 

هتسب 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبارت سدنهم   - 09123414689 سامت :  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33145130-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: 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

6268308VIVOTEK لسکیپ اگم  کتویو 5  تلوب  هکبش  تحت  هحفص 30)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6268328VIVOTEK لسکیپ اگم  روخ 5  زنل  کتویو  سکاب  هکبش  تحت  هحفص 30)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتم رتم   300300 ندلب (  (  ندلب   CAT5CAT5 هکبش   هکبش لباک   لباک ددع )  )  ددع   3535 دعر (  (  دعر یئات   یئات   44 لانیمرت   لانیمرت کرحتم   کرحتم کنیل   کنیل ددع )  )  ددع   145145 دعر (  (  دعر   RSTT6RSTT6 ینایرج   ینایرج لانیمرت   لانیمرت ناونع : : ناونع
 ( ( فالک فالک   1010 رون (  (  رون   11 ** 2 .52 .5 ناشفا   ناشفا میس   میس ( ( 

2 12 1
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هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ تاصخشم  اب  هناخوراد  کسویک  ددع  کی 

.هدنشورف هدهع  هب  کینیلک  یلپ  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
ههام ود  تخادرپ 

1101091734000074 زاین :  هرامش 
هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

یدوواد مشاهدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  کتید  یتراجت  مان   TOUCH ABNOS T19 INch لدم یسمل  یناسر  عالطا  کسویک  هاگتسد  الاک :  مان 
یمریمس

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ تاصخشم  اب  هناخوراد  کسویک  ددع  کی 

.هدنشورف هدهع  هب  کینیلک  یلپ  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
ههام ود  تخادرپ 

6473161154 یتسپ :  دک  هپت ،  تفه  رکشین  امنیس  بنج  هپت  تفه  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42866240-061  ، 42866243-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42866243-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخوراد هناخوراد کسویک   کسویک ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 2222
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ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  ربتعم -  یتناراگ  هام  اب 24  جنیا  زیاس 43   TCL دنرب D3000i لدم  LED رگشیامن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003903000868 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
این قفش  الیزان  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FMA یتراجت مان   1R1G1B لدم  0/96x0/96 m داعبا  LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات ، هنومن لاسرازا  سپ  هامکی  یدقن  تخادرپ  - 3 ددرگ تسویپامازلا  سامت  هرامش  وروتکاف  شیپ  -2 تسا هدننک  نیماتاب  هیلختو  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمیحر سامت 09139064044 هرامش  -5 دشابدرادناتسا ناشنو  مزال  تیفیک  یاراددیابالاک  -4 الاک لیوحتو 

8174913136 یتسپ :  دک  نهآ ،  بوذ  نابوتا  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37885881-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37885600-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هام هام اباب  2424   جنیا   جنیا زیاس  4343   زیاس   TCLTCL دنرب   دنرب D3000 iD3000 i لدم   لدم   LEDLED  رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 2323
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هیورشب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنیتو کیفارتو  لودج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005504000022 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  هیورشب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کیژ ناولا  یزاس  گنر  ییایمیش و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نروس  یتراجت  مان   Lit 200 رادقم یزلف  هکشب  یدنب  هتسب  عون  یئزج  کت  کیفارت  رنیت  الاک :  مان 

هکشب 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

دولانیب تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  دولانیب  یتراجت  مان   kg 25 یزلف بلح  گنر 4672  دک  دیفس  کیفارت  تسالپومرت  یکیلیرکا  گنر  الاک :  مان 
بلح 60 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
دنمزارف دادرهم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 نلاگ ینابایخ  لودج  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 48 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

هیورشب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( درز نلاگ  دیفس و16  نلاگ   44  ) نلاگ کیفارت 60  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( هریت زبس  نلاگ  دیفس و24  نلاگ   24  ) نلاگ  48 یلودج گنر 

هکشب 1 یئرج ) کت  ) درس گنر  ص.صخک  کیفارت  رنیت 

9781617815 یتسپ :  دک  مئاق ،  راولب  یادتبا  هیورشب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32787200-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32787110-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنیت رنیت وو   کیفارت   کیفارت وو   لودج   لودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424
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لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا بونج  زکرم و  رد  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000226 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

مالعتسا 1 دادعت : 
1402/01/20 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراهب 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 11 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسوکن هژورپ   ) رهش یاهنابایخ  اهراولب و  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج  ناریا  فیر  تکرش  دیلوت  یلودج  گنر  مرگولیک  2300 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یرهش طیحم 

1101093440000019 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  ناراهب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
مرگولیک 2300 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیدیئأت یاراد  دیاب  گنر  هدننک  نیمأت  دیامن ،  یراذگراب  داتس  هناماس  رد  لیمکت و  ار  مالعتسا  تسویپ  گربراک  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب هتشادار  گنر  دیلوت  هب  طوبرمرادناتسا 

8459118951 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  راولب  ارهز - همطاف  راولب  ناراهب - رهش  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37254000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37254004-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدید هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2525

یلودج یلودج گنر   گنر مرگولیک   مرگولیک 23002300 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داباهم یرادرهش   :: 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   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه 1200 هب  یتسویپ ) سکع  ربارب  یرتم ( یبعکم 1  یزلف و  یکیفارت  هدننک  ادج  تساوخرد : لصا  دشابیم ، هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.بصن تهج  کالپور  چیپ و  ددع 

1101005766000122 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  داباهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رتسگ هار  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناهاپس  رتسگ  هار  نمیا  هدنزاس  عجرم   100x15x17 cm زیاس ینلیتا  یلپ  یکیفارت  هدننک  ادج  طخ  الاک :  مان 
ناهاپس

ددع 200 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هکنیا  حیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5916777179 یتسپ :  دک  داباهم ،  یرادرهش  یمالسا  یروهمج  نادیم  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42234141-044  ، 42223090-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222699-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرهم هرهم وو   چیپ   چیپ هارمه   هارمه هبهب   یرتم   یرتم   11 یبعکم   یبعکم وو   یزلف   یزلف یکیفارت   یکیفارت هدننک   هدننک ادج   ادج ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش رظن  دروم  لحم  رد  لیوحت  هدیشک 30*60*15  لودج  بلاق  10000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094899000358 زاین :  هرامش 
نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زاوها تیسراف   cm 15 تماخض  60x30 cm داعبا هدیشک  لودج  الاک :  مان 
ددع 10,000 دادعت : 

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

مالس مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 
دورد ساپس.دوش و  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 

6315975357 یتسپ :  دک  هاگتسیا 12 ،  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53360501-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

1515 ** 6060 ** 3030 هدیشک   هدیشک لودج   لودج بلاق   بلاق 1000010000 ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بونج  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  تسویپ  رد  تاحیضوت  هیلک  یقرب (  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003165000182 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  بونج  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
 ( دشاب یم  تسویپ  رد  تاحیضوت  هیلک  یقرب (  هرکرک  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هبعش  23 دادعت : 

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

دشاب یم  راکناکمیپ  اب  لمح  هنیزه  کناب /  ناسانشراک  هیدات  زا  سپ  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1851943117 یتسپ :  دک  نارهت ،  بونج  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  ناگدازا  زارتالاب  مالسا  نایئادف  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33891462-021  ، 33891451-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33891463-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 2929
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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 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

6268405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدوب هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ، تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یکیلوردیه  ورتکلا  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک داتو  لیوحت  زا  سپ  زور  رثکادح 40  هیوستو 

1101091781000417 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سوط دنمشوه  دنب  هار  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   320x700x32 mm زیاس  BT لدم الاب  ینیما  اب  یکیلوردیه  یتسیرورت  دض  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 
سوط دنمشوه  دنب  هار  هدننک  هضرع  عجرم 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارک یلخاد  درادناتسا  یارادو  روشک  لخاد  دیلوت  دشاب ، یم  هباشم  دک  ناریا  ، تسویپ هگرب  ینف  تاصخشم  قبط  یکیلوردیه  ورتکلا  دنب  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رونخس سدنهم  زاین 09155177605  تروص  رد  سامت  ، الاک داتو  لیوحت  زا  سپ  زور  رثکادح 40  هیوستو  هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیلوردیه یکیلوردیه ورتکلا   ورتکلا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن اب  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092565000203 زاین :  هرامش 

ع اضر    ماما  یباوختخت   64 ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک و مامتا  زا  دعب  یدقن  تروصب  تخادرپ  هدنشورف .  هدهع  رب  بصن  یتناراگ و  دشاب .  هدش  تسویپ  تاصخشم  اب  تاقلعتم  هیلک  نیبرود و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ناتسرامیب  زاف 4  مانب  تسویپ  رد  مالقا  دادعت  .دشابیم  ناتسرامیب  برد  لیاسو  لیوحت  .ناتسرامیب  هب  لیوحت 

6551743145 یتسپ :  دک  اضر ،  ماما  ناتسرامیب  ناگدازآ  راولب  گنهآ  ردوبک  گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35224554-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35223095-081 :: 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

یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
جدننس

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3131

ییوردوخ ییوردوخ تافلخت   تافلخت تبث   تبث   206206 یوردوخ   یوردوخ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییوردوخ تافلخت  تبث  یوردوخ 206  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099897000003 زاین :  هرامش 

جدننس یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یگرزب هلا  حور  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG DAHUA یتراجت مان   DH-IPC-HF3200P لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GZX1 لدم  ATX هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
شخپوراد تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DSMC 15-T لدم  in 15 زیاس یسمل  روتینام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

متسیس ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SKYWORTH هدنزاس عجرم   DG-112 لدم  Digibox روتالودم هاگتسد  هیذغت  عبنم  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
نایزرمارف نیلیآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIDEOTEC یتراجت مان   EXHC000 لدم هتسب  رادم  نیبرود  رواک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب نکسا و  هناماس  رد  هدش  اضما  رهم و  لیمکت و  یگدروخ  ملق  نودب  ار  مالعتسا  هک  دیئامرف  تقد  مالعتسا  نیا  رد  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن

6613966147 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط  نایب  هچوک  گرزب  زکرم  بنج  ، ماما خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33170708-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33170708-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هتسب  رادم  یامئامض  هنیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030098000298 زاین :  هرامش 

رواگنک ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بصن یلداع  قاحسا  هدننک  هضرع  عجرم   CH 16 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

رواگنک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  هتسب  رادم  یامئامض  هنیبرود  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

48224880-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتابکا ناتسرامیب  نیبرود  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000236000060 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/14 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نادمه رهش  رد  لاعف  یگدنیامن  نتشاد  هدنشورف -  طسوت  تدوع  هنیزه  - داتس رابنا  رد  لیوحت  دشابیم - یتسویپ  کرادم  قبط  سانجا  دیرخ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا 

6517619651 یتسپ :  دک  یزکرم ،  داتس  نامتخاس  نادمه  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311114-081  ، 31311100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32528027-081 :: 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

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3333

ناتسرامیب ناتسرامیب نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسبرادم نیبرود  - 

روتکژورپ - 
1101001186000176 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژورپ روتکژورپ هتسبرادم -  -  هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشر یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر یرادرهش  نارمع  نامزاس  یتسویپ  تسیل  قبط  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ  همیمض  تامدخ  تسیل  هباشم و  دکناریا 

1101090718000065 زاین :  هرامش 
تشر یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ریما نیهاش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAFER یتراجت مان   SF-900A/C279S لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
یردنکسا

هاگتسد 35 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش نکسا  هناماس  رد  هارمه  نفلت  هرامش  رهم و  اب  لک  تمیق  زج و  تمیق  زیر و  هب  زاین  دروم  مزاول  روتکاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یبیان  سدنهم  مناخ  نفلت 09113321982  هرامش  اب  موزل  تروص  رد 

4677141569 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هچوک  - یراختفا دیهش  راولب  یادتبا  - مانمگ یادهش  نادیم  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33531509-013  ، 33544873-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33544873-013 :: 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

یفقس یفقس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیابرذآ دالوف  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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VIVOTEK لسکیپ اگم  کتویو 5  تلوب  هکبش  تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لصا یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  ون و 
1101093266001110 زاین :  هرامش 

ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7133 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  یلا 45  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: 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

VIVOTEKVIVOTEK  لسکیپ لسکیپ اگم   اگم   55 کتویو   کتویو تلوب   تلوب هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیابرذآ دالوف  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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VIVOTEK لسکیپ اگم  روخ 5  زنل  کتویو  سکاب  هکبش  تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لصا یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  ون و 

1101093266001109 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7133 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  یلا 45  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: 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

VIVOTEKVIVOTEK  لسکیپ لسکیپ اگم   اگم   55 روخ   روخ زنل   زنل کتویو   کتویو سکاب   سکاب هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش ناتسرهش  نایلاز  شخب  هعلق  نایمرهندرز  لگ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف و قباطم  هعلق  درزلگ  یاتسور  یرایهد  تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویب تاعالطا 

1101095600000001 زاین :  هرامش 
دنزاش ناتسرهش  نایلاز  شخب  هعلق  نایمرهندرز  لگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اه هداج  کینورتکلا  باقع 

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

دنزاش یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

دنزاش ناتسرهش  نایلاز  شخب  رد  هعلق  درزلگ  یاتسور  یرایهد  تازیهجت  نامتخاس و  یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم ناتسا  یرادناتسا  هیدات  اب.تسویب  تاعالطا  لیاف و  قباطم  یزکرم  ناتسا 

3866178976 یتسپ :  دک  هعلق ،  درزلگ  یاتسور   . نایلاز شخب  دنزاش .  ناتسرهش   . یزکرم ناتسا  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38448434-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38448434-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس یتراظن   یتراظن لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیابرذآ دالوف  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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VIVOTEK لسکیپ اگم  کتویو 5  ماد  هکبش  تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لصا یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  ون و 
1101093266001111 زاین :  هرامش 

ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7133 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  یلا 45  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: 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

VIVOTEKVIVOTEK  لسکیپ لسکیپ اگم   اگم   55 کتویو   کتویو ماد   ماد هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092105000023 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  30 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  یرادا 09167159770 -  تعاس  سامت  تسویپ -  لیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815863188 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تارباخم  لک  هرادا  بنج  نازابناج -  راولب   - ریت نادیم.دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243878-066  ، 33334797-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334791-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4141

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 " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0010199  هرامش  یکیتسالپ  رواک  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985009652 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایزرمارف نیلیآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIDEOTEC یتراجت مان   HOT32K1AOOO لدم هتسب  رادم  نیبرود  رواک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نایزرمارف نیلیآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIDEOTEC یتراجت مان   MEK30K1YOOOB لدم هتسب  رادم  نیبرود  رواک  الاک :  مان 

ددع 1,700 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

4148775-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

قیرح6268166 مالعا  روتکتد  دربراک  یمس  زاگ  هحفص 8)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6268220 مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  هحفص 8)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6268373 مالعاوءافطا  متسیس  هحفص 8)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس6268396 یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 30)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع 4242

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  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  د.آ.م .  گنیجیپ  هناخنفلت و  تاروما  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030096000106 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نفلت زکارم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تخادرپ  لباق  زکرم  تسایر  دات  زکرم و + تامدخ  لوئسم  یمیظنت  تسیل  کچ  ساسارب  دادرارق  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  رسک  هنایهام  نامیپ  قح  زا  هدنیامن 5 % روضح  مدع  تروص  رد  دیامن  یفرعم  ناتسرامیب  هب  ار  دوخ  رایتخالا  مات  هدنیامن  ددرگ  یم  دهعتم  راکنامیپ  هرصبت : 

6713733135 یتسپ :  دک  یهاشنامرک ،  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  رمحا - لاله  هارراهچ  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37218216-083  ، 37218204-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: 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

گنیجیپ6268582 هناخنفلت و  هحفص 42)تاروما  گنیجیپ  ( گنیجیپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

ییوردوخ6268169 تافلخت  تبث  یوردوخ 206  تازیهجت  هحفص 30)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6268396 یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 30)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

گنیجیپ گنیجیپ وو   هناخنفلت   هناخنفلت تاروما   تاروما ناونع : : ناونع 4343

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 " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " 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

ییوردوخ6268169 تافلخت  تبث  یوردوخ 206  تازیهجت  هحفص 30)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6268396 یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 30)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  تمیق و  لودج  طیارش  قباطم  هنایم  دالوف  عمتجم  تهج  یقیرزت ) زوسن  ریمخ  ) زوسن عیام  تلف  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000967 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
قیرح دض  زوسن  داوم  الاک :  مان 

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

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09144239673) ددرگ یگنهامه  هدازیلق  یاقآ  ینف  سانشراک  اب  ینف  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  یسررب  ددرگ و  تسویپ  یسررب  تهج  هباشم  ینف  تاداهنشیپ  -

دشدهاوخن هداد  رثا  بیترت  ددرگن  یراذگراب  هناماسرد  لیمکت و  مالعتسا  مرف  هک  یتاداهنشیپ 
یراکزور یس   – تخادرپ هوحن 

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

52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یقیرزت یقیرزت زوسن   زوسن ریمخ   ریمخ )) زوسن زوسن عیام   عیام تلف   تلف نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4444

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

روپکین دیهش  هاگنامرد   :: 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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدزاب تهج.تاقلعتم  یمامت  هریگتسد و   ، لفق هارمه  هب  یناریا  کی  هجرد  درادناتسا  قیرح 220*120  دض  برد  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش گنهامه  هرامشاب 09373334023 

1101092481000022 زاین :  هرامش 
روپکین دیهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

راگدنام برد  نایلاس  هدننک  هضرع  عجرم  راگدنام  برد  نایلاس  یتراجت  مان   110x210 cm داعبا یدالوف  سنج   E240 لدم هگنل  کی  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1771943369 یتسپ :  دک  کالپ 320 ،  ، لگ بجع  نابایخ  رویرهش  نابایخ 17 نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33697156-021  ، 33731238-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33697156-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6268166 مالعا  روتکتد  دربراک  یمس  زاگ  هحفص 8)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6268220 مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  هحفص 8)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6268280( یقیرزت زوسن  ریمخ  ) زوسن عیام  تلف  هحفص 5)نیمات  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6268373 مالعاوءافطا  متسیس  هحفص 8)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

درادناتسا6268463 قیرح 220*120  دض  برد  یارجا  هحفص 5)هیهت و  قیرح  ( قیرح

درادناتسا درادناتسا   12 0120 ** 220220 قیرح   قیرح دضدض   برد   برد یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4545

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 " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

زاگ6268153 تشن  مالعا  هحفص 8)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6268166 مالعا  روتکتد  دربراک  یمس  زاگ  هحفص 8)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6268220 مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  هحفص 8)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گیگ  32 هظفاح تراکددع  ود  نیبرود و  فیک  /uv رتلیف  / 135-18 زنلاب هارمه  canon 850d یساکع نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003380 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داژن یدازآ  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   DVD 850 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامنرکذ یلاسراروتکاف  شیپرد  هدش  هئارا  یالاکدنرب  تاصخشم و  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02161640913 و09127753002 یگنهامه نفلت 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61640042-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراکددع تراکددع ودود   وو   نیبرود   نیبرود فیک   فیک //uvuv رتلیف رتلیف  / / 135135 -- 1818 زنلاب زنلاب هارمه   هارمه canon 850dcanon 850d  یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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
1101095153000015 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یکشزپماد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
سیتاد تراجت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   AUDIO PHYSIC یتراجت مان   WOOFER لدم یگناخ  وگدنلب  رتویت  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

هسنارف هدنزاس  روشک   ATOLL یتراجت مان   IN200 لدم  W 120 ناوت ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/26 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 : 

1401/11/26 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 : 
1401/11/26 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
.دوش دیق  روتکاف  شیپ  رد  بصن  هنیزه  - 4

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تراکددع6268146 ود  نیبرود و  فیک  /uv رتلیف  / 135-18 زنلاب هارمه  canon 850d یساکع هحفص 5)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تاقلعتم6268161 هتسبرادم و  هحفص 30)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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
یعقاو یعقاو رتم   رتم 100100 درب درب

4747

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

ییوردوخ6268169 تافلخت  تبث  یوردوخ 206  تازیهجت  هحفص 30)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6268175 هتسب  رادم  هحفص 30)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرامیب6268238 نیبرود  بصن  هحفص 30)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتکژورپ6268295 هتسبرادم -  هحفص 30)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یفقس6268302 هتسب  رادم  هحفص 30)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6268308VIVOTEK لسکیپ اگم  کتویو 5  تلوب  هکبش  تحت  هحفص 30)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6268328VIVOTEK لسکیپ اگم  روخ 5  زنل  کتویو  سکاب  هکبش  تحت  هحفص 30)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6268396 یتراظن  لرتنک  متسیس  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 30)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6268465VIVOTEK لسکیپ اگم  کتویو 5  ماد  هکبش  تحت  هحفص 30)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتوص6268470 کی  هجرد  لباک  یتاو 3-  120 ریاف یلپمآ  رادرتویت 2- ناوت  تاو  ویتاروکد 35  وگ  دنلب  -1
یعقاو رتم  100 درب میسیب  یا  هقی  نفورکیم  -4

هحفص 5) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6268514 هحفص 30)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6268539 رادم  نیبرود  هحفص 30)رواک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم زا  هیدات  لاسرا  زا  لبق  -Power Cordsو Hard Drives هارمهب  Dell EMC Unity XT 480 Upgrade زاس هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 23922218 - تسیمازلا لک  هرادا  نیناوق  تیاعرو 

1101099414000633 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

روپاگنس هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   UNITY 480 DPE 25 X 2.5 DELL FLD RCK لدم رورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
TB 2/4 تیفرظ شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   EMC هدنزاس عجرم   EMC یتراجت مان   D4 1.6tb SAS Fast Vp 25×2.5 SSD لدم  TB 1/6 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ یزادرپ  هداد  طابترا  رصع  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

رازفا دشر  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   KDK یتراجت مان  یریوصت  نوفیآ  رواپ   2x0/75 mm زیاس راد  شکور  یسم  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرادا نیناوق  تیاعرو  زکرم  زا  هیدات  لاسرا  زا  لبق  -Power Cordsو Hard Drives هارمهب  Dell EMC Unity XT 480 Upgrade زاس هریخذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دوجوم  یتسویپ  لیاف  رد  یلیمکت  تاحیضوت  - دنشابیم هباشم  اهدک  ناریا   - سامت 23922218 - تسیمازلا لک 

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک  -  - Power CordsPower Cords وو   Hard DrivesHard Drives هارمهب   هارمهب   Dell EMC Unity XT 480  UpgradeDell EMC Unity XT 480  Upgrade زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهعرب ی  لمح  هنیزه ی   / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   / یتسویپ تاصخشم  قبط   NAS هاگتسد دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد   / تسا

1101091736000073 زاین :  هرامش 
هذیا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P700-512 لدم رورس  زاس  هریخذ  دراه و  رلرتنک  تراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعرب ی  زکرم  ات  لمح  هنیزه ی   / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   / یتسویپ تاصخشم  قبط   NAS هاگتسد زاس  هریخذ  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد   / دشاب دمیآ  ساسارب  تمیقو  دمیآ  تبث  یتسیاب  اهتکرش   / تسا

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

زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ود  یرابتعا  تخادرپ  دشاب .  یم  تسویپ  تسیل  رد  لدم  زاین و  دروم  یبناج و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000268 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
داژن ول  امسط  یدریو  هلا  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   DATA STORAGE SYSTEM یتراجت مان   EMC VNX5100 لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام ود  یرابتعا  تخادرپ  دشاب .  یم  تسویپ  تسیل  رد  لدم  زاین و  دروم  یبناج و  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NASNAS هاگتسد   هاگتسد دراه   دراه ناونع : : ناونع 4949

لانرتسکا لانرتسکا زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 thermocouple extension cable تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  اب  قباطم 

1101092179001858 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   SAS Min-Min 1x2M cable Assy Kit لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1,000 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   m 100 لوط یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   mm^2 1 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج  یا  هتشر  ناشفا 1  قرب  میس  الاک :  مان 

قفش رتسگ  لحاس  هدننک  هضرع  عجرم   HORMOZGAN CABLE
هتسب 1,000 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هناماسرد  هدش  جرد  نامز  اب  قباطم  یلام  داهنشیپ  رابتعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  هناماس  رد  لماک  تروصب  ینف  داهنشیپ 

.دشاب هدش  تبث  تفن  ترازو   AVL رد ناگدننک  تکرش  یمامت 
53183339-061  : دیرخ سانشراک  نفلت 

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

53183339-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: 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

6268289Power Cordsو Hard Drives هارمهب  Dell EMC Unity XT 480 Upgrade زاس هریخذ 
لباک - 

هحفص 47) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6268422NAS هاگتسد هحفص 47)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لانرتسکا6268506 زاس  هحفص 47)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6268587thermocouple extension cable(47 هحفص زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

thermocouple extens ion cablethermocouple extens ion cable ناونع : : ناونع 5151

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 " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

داباهم یرادرهش   :: 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   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.نت نازیم 300  هب  یشکدنب  هارمه  هب  عبرمرتم  تروص  هب  یا  هقرو  شرف  گنس  یارجا  دزمتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005766000123 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  داباهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم مالعتسا  هدنرب  راکنامیپ و  هدهع  رب  دادرارق  همیب  تایلام و  یمامت  مهم : حیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5916777179 یتسپ :  دک  داباهم ،  یرادرهش  یمالسا  یروهمج  نادیم  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42234141-044  ، 42223090-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222699-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

یکیلوردیه6268405 ورتکلا  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 28) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

عبرمرتم6268436 تروص  هب  یا  هقرو  شرف  گنس  یارجا  هحفص 51)دزمتسد  دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

عبرمرتم عبرمرتم تروص   تروص هبهب   یایا   هقرو   هقرو شرف   شرف گنس   گنس یارجا   یارجا دزمتسد   دزمتسد ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ندومن همیمض  ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  ربمان  تراپ  ینف و  تاصخشم  قبط  تبوطر  امد و  رتیمسنارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم 

1101091592001425 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

قرش کت  ارات  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  قرش  کت  ارات  زادرپ  هداد  هدنزاس  عجرم   THD-WL لدم رتنس  اتید  رورس  قاتا  رد  تبوطر  امد و  رتیمسنارت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا ینف  تاصخشم  ندومن  همیمض  ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  ربمان  تراپ  ینف و  تاصخشم  قبط  تبوطر  امد و  رتیمسنارت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

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

تبوطر تبوطر وو   امد   امد رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا   - Aten CL5808N تروپ تنوم 8  کر  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف 

1101092113000926 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: 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

6268289Power Cordsو Hard Drives هارمهب  Dell EMC Unity XT 480 Upgrade زاس هریخذ 
لباک - 

هحفص 47) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تبوطر6268399 امد و  هحفص 51)رتیمسنارت  رورس  ( رورس

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

6268422NAS هاگتسد هحفص 47)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6268513Aten CL5808N تروپ تنوم 8  کر  هحفص 51)روتینام  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

Aten CL5808NAten CL5808N  تروپ تروپ   88 تنوم   تنوم کرکر   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( مهدزای 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 13 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   DEWPOINT SENSOR MICHELL جنس تبوطر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000401 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم دنله  هدنزاس  روشک   MICHELL INSTRUMENTS BENELUX BV هدنزاس عجرم   CNG 1500 m^3 زاگ روسرپمک  دربراک  جنس  تبوطر  روسنس  الاک :  مان 

زیربت یزاسروسرپمک  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

1402/03/01 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DEWPOINT SENSOR MICHELLDEWPOINT SENSOR MICHELL جنس   جنس تبوطر   تبوطر ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( مهدزای 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 13 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   PH یریگ هزادنا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000399 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روشک  ENDRESS AND HAUSER هدنزاس عجرم   ENDRESS AND HAUSER یتراجت مان   CM42-CPS42 لدم نیالنآ   pH یریگ هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

برغ دنیآرف  زیهجت  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 
ددع 26 دادعت : 

1402/03/01 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PHPH  یریگ یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0010203  هرامش  نغور  یامد  روسنس  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985009654 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   PC220-7 رزدلوب کیلوردیه  نغور  نزخم  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

4148775-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نغور نغور یامد   یامد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5757

 ...  ... وو روسناسآ   روسناسآ هعطق   هعطق رنرواگ   رنرواگ لسکب -  -  لسکب میس   میس روسناسآ -  -  روسناسآ ییالول   ییالول ردرد   ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسیمازلا روتکاف  شیپ  مزال  یاه  تیش  اتید  الاک  ندوب  لطا  یمالعا  دنرب  نامه  اب  تسوپی  تسیل  قبط  دشابیم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099226000095 زاین :  هرامش 

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روسناسآ ورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   104x212 cm داعبا لدم 80  روسناسآ  ییالول  رد  الاک :  مان 

تس 22 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

تعنص کیرتکلا  ماساراک  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  هرقرق   G 24 لدم روسناسآ  نامرف  تخت  لباک  لوارت  الاک :  مان 
رتم 164 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
یناهبهب هلا  قلخ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   J AND F یتراجت مان  لسکب  میس  هب  لاصتا  تهج  دربراک   FBS-N لدم  in 2 زیاس یدالوف  بالق  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

رزخ ربناسآ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نارهب  هدنزاس  عجرم  نارهب  یتراجت  مان  یتعنص  روسناسآ  دربراک   grooves 5 لدم درگزره  هکلف  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
نیمیس نازاسهب  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  هرقرق   mm 10 رطق یدالوف  لسکب  میس  الاک :  مان 

مرگولیک 1,000 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

ربناسآ نارهب  هدننک  هضرع  عجرم   B.L 5005 لدم روسناسآ  هعطق  رنرواگ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
شیدناریخ نیدلارخف  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یلور  هتسب   mm 6 تماخض هزیناولاگ  لسکب  میس  الاک :  مان 

رتم 400 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

هزاس الاک  دنرفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   MICELECT هدنزاس عجرم  روسناسآ  یلاتیجید  دولروا  دربراک   LCK4000 روسنس الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
ناگیاش دوعص  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  وکو  یتراجت  مان  روسناسآ   DT36 یا هدرپ  لسوتف  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

کالفا تراجت  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم   HELCO یتراجت مان   H1 لدم روسناسآ  یکیلوردیه  رفاب  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

اب یگنهامه  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  مزال  یاه  تیش  اتید  الاک  ندوب  لطا  یمالعا  دنرب  نامه  اب  تسوپی  تسیل  قبط  دشابیم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02164015478 سامت 09198345146  - هرامش 

1457813481 یتسپ :  دک  الپ ک6 ،  وگتسار  یعراز  دیهش  یلامش  شوخ  یدازا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64015478-021  ، 64015000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66943093-021 :: 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

قیرح6268166 مالعا  روتکتد  دربراک  یمس  زاگ  هحفص 8)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6268259DEWPOINT SENSOR MICHELL جنس هحفص 53)تبوطر  روسنس  ( روسنس

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

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

6268279PH یریگ هزادنا  هحفص 53)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

نغور6268489 یامد  هحفص 53)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6268497 ... روسناسآ و هعطق  رنرواگ  لسکب -  میس  روسناسآ -  ییالول  هحفص 53)رد  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

6268215HDMI 1.4V لباک تروپ -  ود   KVM هحفص 12)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرس6268358 هیال 3 /  هحفص 12)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6268394 هکبش 24  اتید  هحفص 12)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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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( مهدزای 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 17 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  چوس  ورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000395 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   micro switch BZRD/NIO تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 65 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31464077-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: 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

چوس6268568 هحفص 58)ورکیم  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

6268289Power Cordsو Hard Drives هارمهب  Dell EMC Unity XT 480 Upgrade زاس هریخذ 
لباک - 

هحفص 47) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یتوص6268470 کی  هجرد  لباک  یتاو 3-  120 ریاف یلپمآ  رادرتویت 2- ناوت  تاو  ویتاروکد 35  وگ  دنلب  -1
یعقاو رتم  100 درب میسیب  یا  هقی  نفورکیم  -4

هحفص 5) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6268514 هحفص 30)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چوس چوس ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6267933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هدش  لبمسا  ( روتینام - سوم - دروبیک - سیک ) رتویپماک هاگتسد  5 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091173000082 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   GIGA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  یتسیاب  سانجا  یمازلا  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  یراذگراب  الاک  لیوحتزا  سپ  هام  هجو 4 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09154837110 راجن سدنهم  سامت  هدنرب  هدهعب  سانشراک  دات  لیوحتات و  اه  هنیزه  هیلک  ربتعم 

9138813944 یتسپ :  دک  یشیرق ،  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش لبمسا   لبمسا (( روتینام روتینام -- سوم سوم -- دروبیک دروبیک -- سیک سیک )) رتویپماک رتویپماک هاگتسد   هاگتسد 55 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  هزور  تخادرپدشاب 7  ناتسرامیب  IT سانشراک دیئات  درو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093935000058 زاین :  هرامش 
نارهت تیاده  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WIDE هدنزاس عجرم   WIDE یتراجت مان   IF2303M لدم  in 21 زیاس لسکیپ  اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 
کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه اب  ناتسرامیب  تاموزلم  رابنا  رد  لیوحت  دشاب  ناتسرامیب  IT سانشراک دیئات  دروم  دشاب  رادروخرب  الاب  تیفیک  زا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  هزور  تخادرپ 7  تکرش و 

1949753113 یتسپ :  دک  تیاده ،  ناتسرامیب  لاچخی -  نابایخ  یاهتنا  کهلق - یهارود  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22567070-021  ، 22544173-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22541184-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسکیپ لسکیپ اگم   اگم اباب  33   یصیخشت   یصیخشت یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک - ربتعم یتناراگ  - ناریا هدنزاس  روشک   G plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یمن  لوبق  لباق  هباشم 

1101004161000010 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

یداهنشیپ تمیق  .دشاب  یم  تخادرپ  لباق  ربتعم  یهاوگ  هئارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  نارهم  رهش  رد  رقتسم  مالیا  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت  یانبم  رب 

6991814613 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  نارهم -  نارهم ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33824541-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33824539-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  عون عون روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ( روتینام سوم و  - دروبیک - سیک  ) رتویپماک هاگتسد  2 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091173000081 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   GIGA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ یتناراگ و  یاراد  یتسیاب  سانجا  یمازلا  تسوپ  تاصخشم  قبط  طقف  روتکاف  شیپ  یراذگرابالاک  لیوحت  زا  سپ  هام  هجو 4 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راجن 09154837110 سدنهم  سامت  نفلت  هدنرب  هدهعب  لیوحت  ات  هنیزه  هیلک  ربتعم  شورف  زا  سپ 

9138813944 یتسپ :  دک  یشیرق ،  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  روتینام  هراکدنچ و  رتنیرپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091173000083 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ییودراس یعیفر  رصان  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   MF231 یرزیل هراک  دنچ  رگپاچ  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ و یاراد  یتسیاب  سانجا  یمازلا  تسویپ  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  یراذگراب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  یرابتعا و 4 هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09154837110 راجن سدنهم  سامت  هدنرب  هدهعب  سانشراک  دات  لیوحت و  ات  اه  هنیزه  هیلکربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ 

9138813944 یتسپ :  دک  یشیرق ،  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( روتینام روتینام وو   سوم   سوم -- دروبیک دروبیک -- سیک سیک  ) ) رتویپماک رتویپماک هاگتسد   هاگتسد 22 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6363

روتینام روتینام وو   هراکدنچ   هراکدنچ رتنیرپ   رتنیرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیابرذآ دالوف  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 15 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KR-83 لدم  A4tech دیلک هحفص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ یاراد  لانیجروا و 

1101093266001107 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 
تس 20 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  یلا 45  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ یاراد   یاراد وو   لانیجروا   لانیجروا   KR-83KR-83  لدم لدم   A4techA4tech دیلک   دیلک هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 6565
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مرهج ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090165000100 زاین :  هرامش 

مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشاب لیاسو  هلیک  اب  هارمه  روتینام   b9 زربلا لدم  تداعس  یاهروتینام  تهج  لاناک  لارتنس 32  یزکرم  روتینام  هاگتسد  کی  - 

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

1401/11/29 زاین :  خیرات 
رفخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  اب  اه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  هدنشورفاب  بصن  والاک  همیب  لاسرا و  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54503073-071  ، 54504509-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503072-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لگنیس ماد  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686003323 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

SMITHS MEDICAL CZECH هدنزاس عجرم  یتس  هتسب 1   MX9604 لدم یبلق  گنیروتینام  فرصم  راب  دنچ  نمول  کت  رسویدسنرت  تس  الاک :  مان 
ایرآ نامرد  زور  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   REPUBLIC A.S

تس 600 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  .. imed رد تبثو  تلاصا  بسچرب  یاراد  لخاددیلوت  الاک..دوش  تسویپروتکاف  شیپ..یرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6473231-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاناک لاناک   3232 لارتنس   لارتنس یزکرم   یزکرم روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6666

لگنیس لگنیس ماد   ماد تستس   ناونع : : ناونع 6767
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ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا هنیزه.ههام  3 ات 2 تخادرپ.شورف یگدنیامنو  IRCدمیا و یاراد.هاگتسد  4 یراوید هیاپابرتماراپ  لوف  یتایح  مءالعروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا.هدنشورفاب 

1101005943000652 زاین :  هرامش 
ناهبهب ینیمخ  یفطصم  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41047  یعبرم  رتم  داعبا   indoor سیرتام تاد  گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  4 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا.هدنشورفاب لاسرا  هنیزه.ههام  3 ات 2 تخادرپ.شورف یگدنیامنو  IRCدمیا و یاراد.هاگتسد  4 یراوید هیاپابرتماراپ  لوف  یتایح  مءالعروتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک 

6361687849 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  ناتسرامیب  ردام  نادیم  ریبکریما  راولب  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52832008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52833008-061 :: 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

هدش6267933 لبمسا  ( روتینام - سوم - دروبیک - سیک ) رتویپماک هاگتسد  5 هحفص 59)دیرخ روتینام  ( روتینام

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

لسکیپ6268101 اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  هحفص 59)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6268107in 24 زیاس  LED عون روتینام  هاگتسد  هحفص 59)ود  روتینام  ( روتینام

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

6268145( روتینام سوم و  - دروبیک - سیک  ) رتویپماک هاگتسد  2 هحفص 59)دیرخ روتینام  ( روتینام

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

ییوردوخ6268169 تافلخت  تبث  یوردوخ 206  تازیهجت  هحفص 30)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتینام6268304 هراکدنچ و  رتنیرپ  هحفص 59)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6268513Aten CL5808N تروپ تنوم 8  کر  هحفص 51)روتینام  رورس  ( رورس

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

یتناراگ6268516 یاراد  لانیجروا و   KR-83 لدم  A4tech دیلک هحفص 59)هحفص  روتینام  ( روتینام

هاگتسد هاگتسد 44 یراوید یراوید هیاپابرتماراپ   هیاپابرتماراپ لوف   لوف یتایح   یتایح مئالعروتینام   مئالعروتینام ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 69 ھحفص 66 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rz8e8ym3ju6hr?user=37505&ntc=6268546
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6268546?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

لاناک6268526 لارتنس 32  یزکرم  روتینام  هحفص 59)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

لگنیس6268545 ماد  هحفص 59)تس  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد6268546 4 یراوید هیاپابرتماراپ  لوف  یتایح  هحفص 59)مئالعروتینام  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم6268161 هتسبرادم و  هحفص 30)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتکژورپ6268295 هتسبرادم -  هحفص 30)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6268514 هحفص 30)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " 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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرتحم هدننک  نیمات  اب  هدش  ماجنا  قفاوت  قبط  هطوبرم  رازفا  مرن  هخسن  کی  بایغ و  روضح و  هاگتسد  میقتسم 12  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003194000003 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  ریدغ  شزادرپ  حرط و  هدنزاس  عجرم   TIMMY یتراجت مان   TM-F850 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

ریدغ شزادرپ  حرط و  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
ریدغ شزادرپ  حرط و  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یقلط 1  باق  سلطا  بو  تحت  بایغ  روضح و  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم هدننک  نیمات  اب  هدش  ماجنا  قفاوت  قبط  هطوبرم  رازفا  مرن  هخسن  کی  بایغ و  روضح و  هاگتسد  میقتسم 12  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813731148 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یتشهب  رتکد  خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226031-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247238-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تخرد و6268277 یور  رب  کالپ  بصن  تشادرب و  هنیزه  تخرد و  ییاسانش  کالپ  رازفا و  مرن  دیرخ 
رازفا مرن  رد  یراذگراب 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6268327 مرن  هخسن  کی  بایغ و  روضح و  هاگتسد  میقتسم 12  هحفص 67)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

لاناک6268526 لارتنس 32  یزکرم  روتینام  هحفص 59)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

رازفا رازفا مرن   مرن هخسن   هخسن کیکی   وو   بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد   1212 میقتسم   میقتسم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 69 ھحفص 68 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6268381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  تایئزج  تاصخشم و  قبط  یقرب و ...  هدرپ  یرتاب ups و  روتکژورپ  وئدیو  یپک  هاگتسد  رتنیرپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003194000065 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  تایئزج  تاصخشم و  قبط  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
لماک یرس   1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  تایئزج  تاصخشم و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813731148 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یتشهب  رتکد  خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226031-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247238-086 :: 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

6268381 .. یقرب و هدرپ  یرتاب ups و  روتکژورپ  وئدیو  یپک  هاگتسد  رتنیرپ  هحفص 69)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب6268179 یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 28) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

 ..  .. وو یقرب   یقرب هدرپ   هدرپ وو     upsups یرتاب   یرتاب روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو یپک   یپک هاگتسد   هاگتسد رتنیرپ   رتنیرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 69 ھحفص 69 
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