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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 5

( 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  • --

140 1140 1 دادرم   دادرم   1515 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   148هکس ,770 , 000148 ,770 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,990 , 000140 ,990 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 18 ,4002 18 سیئوس400, سیئوس کنارف   328,500328کنارف ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,800 , 00081 ,800 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع244,200244,200رالد ناتسبرع لایر   85,30085,300لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,860 , 00051 ,860 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,30032 ,300

رایع رایع   1818 یالط   ,13,707یالط 00013,707, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   381دنوپ ,480381 نپاژ480, نپاژ نینی   دصکی   ,235دصکی 130235, 130

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
((22))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5555))

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

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

زا 56 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 5

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 28  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( یهگآ دادعت 0  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

زا 56 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( 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 0  " ) دنمشوه روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

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

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

زا 56 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

زا 56 ھحفص 4 
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(( 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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003982000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562409 :: هرازه هرازه :: 1401/06/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  طیارش  تاصخشم و  قباطم  یناگیاب  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  متسیس  داجیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ طیارش  تاصخشم و  قباطم  یناگیاب  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  متسیس  داجیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/06/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا ناتسا  یرتسگداد  یرتسگداد  نادیم  مالیا   ، 6931476175 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناگیاب5562409 یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  متسیس  داجیا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناگیاب یناگیاب یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ متسیس   متسیس داجیا   داجیا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 56 ھحفص 5 
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ناگزمره ناتسا  حانج  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا یناگیاب  لیمکت و  لیکشت و  لماش  دانسا  ریثکت  پاچ و  پیات و  تامدخ  ماجنا  لماش  ینابیتشپ  تاروما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... دنامسپ و رهش و  حطس  فانصا ، ضراوع  ضوبق  عیزوت  یزاسرهش - 

لایر  هیاپ 7.169.586.641  غلبم 
لایر  نیمضت 358.479.332  غلبم 

1101092396000001 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  حانج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
عبرم رتم  - بعکم رتم  - ددع  8 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
کتسب ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

رد هدش  رکذ  تادنتسم  هیلک.دیامن  یرازگراب  هناماس  رد  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  گرب  قبط  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  تسویپ  هب  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  گرب 

7961143355 یتسپ :  دک  حانج ،  یرادرهش  - یرادرهش نابایخ  - حانجرهش - ناگزمره سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44344061-076  ، 44344161-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44344161-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دانسا دانسا یناگیاب   یناگیاب وو   لیمکت   لیمکت وو   لیکشت   لیکشت لماش   لماش دانسا   دانسا ریثکت   ریثکت وو   پاچ   پاچ وو   پیات   پیات تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا لماش   لماش ینابیتشپ   ینابیتشپ تاروما   تاروما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ....  .... وو دنامسپ   دنامسپ وو   رهش   رهش حطس   حطس فانصا ، ، فانصا ضراوع   ضراوع ضوبق   ضوبق عیزوت   عیزوت یزاسرهش -  -  یزاسرهش
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روشک یرادزیخبآ  عتارم و  اهلگنج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003031000006 زاین :  هرامش 

روشک یرادزیخبا  عتارم و  اهلگنج   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1955756113 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یتیس - ینیم  زا  دعب   - شترا هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23563510-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22488492-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم  تاحیضوت و  مامت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001409000018 زاین :  هرامش 
مالیا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1402/05/31 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم  تاحیضوت و  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32236803-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ ناونع : : ناونع 33

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 44
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یزاس یصوصخ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ هاگرد  لوژام  هارمه  هب  زاس  متسیس  رازفا  مرن  بصن  ، نیمات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001019000042 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) یزاس یصوصخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یار نیون  اسرب  هدننک  هضرع  عجرم  تفاس  اسرب  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   BPMS دنیآرف رب  ینتبم  زاس و  متسیس  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دوب * دهاوخ  داهنشیپ  یسررب  کالم  یمازلا و  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1465831135 یتسپ :  دک  رصن ،  نامتخاس  ناتسهم - خ  نیمز - ناریا  خ   - برغ کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88089901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88089901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یبایزرا  ینف و  حرشب  گنیدکوئژ  هناماس  رد  یمقر  هد  یتسپ  دک  تاعالطا  یزاس  دکوئژ  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001055000045 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

92261 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هجوت  تادنتسم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4163784111 یتسپ :  دک  راسلگ ،  راولب  یادتبا  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32110062-013  ، 33111667-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33113950-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام هارمه   هارمه هبهب   زاس   زاس متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن بصن   بصن ،، نیمات نیمات ناونع : : ناونع 55

گنیدکوئژ گنیدکوئژ هناماس   هناماس ردرد   یمقر   یمقر هدهد   یتسپ   یتسپ دکدک   تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس دکوئژ   دکوئژ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 66
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  لاتیجید  اضما  سیورس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000171 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/06/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب سامت  لاؤس  تروص  رد  دشاب - هتشاد  تراجت  ندعم ، تعنص ، ترازو  زا  لاتیجید  ءاضما  سیورس  یزادناهار  زوجم  یتسیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یروتکاف  تروص  هب  راک  ماجنا   - یزادنا هار  زا  سپ  سیورس  زا  ناگیار  هلاسکی  ینابیتشپ  هرامش 09124630119-

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

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا اباب   قباطم   قباطم لاتیجید   لاتیجید اضما   اضما سیورس   سیورس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 77
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  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 19 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج  رظن  دروم  یاه  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.ددرگ مادقا  تسویپ  یاهتسیل  طیارش و  قبط  ًاقیقد 
1101000092000025 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

BPMS رب ینتبم  سلطا  یراذگ  هیامرس  سلطا  یاه  هناماس  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراذگ  هیامرس  یصصخت  لاتروپ  - 2

تاشرازگ دروبشاد و  هارمه  هب  ناتسا  یداصتقا  یاهرامآ  هناماس  - 3
اه هسلج  تروص  تابوصم و  اه و  گربراک  لماش  ناتسا  یاههورگراک  تاسلج  تیریدم  عماج  هناماس  - 4

5713613817 یتسپ :  دک  یئاراد ،  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  تفن  تکرش  یوربور  یناشاک  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31938232-044  ، 32220130-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224050-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VHF ییویدار هکبش  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000113 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VHFVHF  ییویدار ییویدار هکبش   هکبش تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب اشم  دک  ناریا  تسویپ - )  لیاف  حرش  اب  قباطم  تارباخم (  نیکرتشم  یاه  سامت  تاعالطا  تبث  دنمشوه   billing متسیس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سابعردنب ناتسرهش  دشاب -  یم 

1101093023000447 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 

هشارت فیرش  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  هشارت  فیرش  کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   NANOLOG لدم  ABS تاعالطا تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تسا .  یمازلا  تسویپ  لیاف  ندومن  اضما  رهم و  .دشاب  هدوزفا  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تمیق  دراد .  تیولوا  یموب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هدش  تبث  تفن  ترازو  عبانم  تسیل  رد  تسیاب  یم  ناگدنهد 

 . دنشاب یم  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  لاسرا  هب  مزلم  اههاگشورف 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم نیکرتشم   نیکرتشم یاه   یاه سامت   سامت تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث دنمشوه   دنمشوه   billingbilling متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1010

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  EDR هنوزفا اب  رپسک  سورسو  یتنآ  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000116000025 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصنزا سپ  تخادرپ  هنوگره.دشاب  یزاسرهش  هار و  کیتامروفنادحاو  ینفداتو  مزال  یاه  تیحالص  یاراد  یتسیابامازلا  هدش  هئارا  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا تامدخ  هدننک  هئارا  هدهعرب  ینوناق  تاروسک.دوش  هئارا  یتسیاب  مالعتسا  هگربرد  هدش  رکذ  تادنتسم   017  - 32244371 .تسا طوبرم  تامدخ  هئاراو 

4913813661 یتسپ :  دک  قرب ،  هرادا  یور  هب  ور  - یتشهب دیهش  نابایخ  یادتبا  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244371-017  ، 32223131-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250505-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EDREDR هنوزفا   هنوزفا اباب   رپسک   رپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  تساوخرد و  حرش  هب  لیمیا  هژیو  شتآ  راوید  هاگتسد  دیرخ 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001016000017 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان   FORTIMAIL 400F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

بونج
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دانسا اهزوجم و  روتکاف ، شیپ  یراذگراب  هب  تبسن  مادقا و  ینف  تاصخشم  یصاصتخا و  طیارش  هعلاطم  هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  لیوحت  اب  نامزمه  هجو  تخادرپ  .دنیامن  مادقا  یصاصتخا  طیارش  رد  جردنم  تکرش 

1431663651 یتسپ :  دک  ناریا ،  یتلود  یناگرزاب  تکرش  داهج  نادیم  یلامش  علض  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84399810-021  ، 88957474-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88970332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5562344 هارو  بصن  + نازیررهب هریگتسد  + یقرب لباقم  لفق   + تشگنارثاودک تراکددرت  متسیس 
رازفا مرن  یناسرزورب  + دیدج تازیهجت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 45) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش هبهب   لیمیا   لیمیا هژیو   هژیو شتآ   شتآ راوید   راوید هاگتسد   هاگتسد 11 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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یبونج سرگاز  زاگ  تفن 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 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح   - FLOORING تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000596 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع  1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 
زاریش سراف ،  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLOORINGFLOORING دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

XSTREAM X2FD-PO2XSTREAM X2FD-PO2 رزیالانآ   رزیالانآ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسویپ تاصخشم  قبط   XSTREAM X2FD-PO2 رزیالانآ یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447000546 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   EMERSON هدنزاس عجرم   EMERSON یتراجت مان   PLC هاگتسد دربراک   VE4006P2 SERIES2 لماک لایرس  تراک  الاک :  مان 

دنیآرف نازاس  هدنیاپ  یناگرزاب  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
تس 3 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
اراتسآ تراجت  نوسفا  هدننک  هضرع  عجرم   DETECTOR یتراجت مان   S3 لدم یتکرح  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

لرتنک نیراپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ROSEMOUNT EMERSON یتراجت مان   CBL-5081 لدم زاگ  روزیلانآ  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
لرتنک نیراپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ROSEMOUNT EMERSON یتراجت مان   CL-5081 لدم زاگ  روزیلانآ  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 3 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AVL تسیل رد  تبث  تخاس و  تادنتسم  هئارا  لخاد و  تخاس  الاک  اب  تیولا  /3 ژاریت هب   multi-level float switch ملق 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ قباطم  یلامو  ینف  داهنشیپ  / تسیمازلا

1101092179000497 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روانش ای  حطس  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دکناریا هئارا  هب  مزلم  هدنزاس  ندش  هدنرب  تروص  رد  / یمازلا هصقانم  طیارش  هب  هجوت  / یرابتعا تروص  هب  تخادرپ  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
061-53264789 061-53183339 نااسوم سانشراک  / ددرگ یم  لاطبا  شرافس  تروصنیاریغ  رد  دشابیم 

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

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

33 ژاریت ژاریت هبهب     multi- level float switchmulti- level float switch ملق   ملق 11 ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  مالعتسا  قباطم  تالاصتا  ملق   9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000601 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  هیذغت  عبنم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  هناماس  رد  مالقا  بیترت  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  ود  / دندات دروم  یلخاد  ربتعم  یاهتکرش  تخاس  تالوصحم  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تیاعر  یسرزاب  تامازلا  مرف  رد  هدش  صخشم  دراوم  / ددرگ جرد  هناماس  رد  تایلام  نودب  لک  تمیق 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138527-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ / )  حرش  قباطم  ) ( TOUCH PANEL FOR PACKAGE (HMI تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004480 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   6AV3607-1JC20-0AX1 لدم یسمل   HMI لنپ الاک :  مان 

تراپ قیقد  لرتنک 
هاگتسد 19 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مهدزاود هاگشیالاپ  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ / )  حرش  قباطم  ) ( TOUCH PANEL FOR PACKAGE (HMI :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312216-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تالاصتا تالاصتا ملق   ملق   99 ناونع : : ناونع 1616

(( TOUCH PANEL FOR PACKAGE (HMITOUCH PANEL FOR PACKAGE (HMI ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیکاب یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  - هیارک شیپ  تروصب  لمح  - اههاچ ینف  تامدخ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000603 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اههاچ اههاچ ینف   ینف تامدخ   تامدخ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجر دیهش  تفن  رابنا  ینمیا  یاه  هدننک  شوماخ  ژراش  کیتاتساوردیه و  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092868000239 زاین :  هرامش 

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

هقطنم 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیدرگ یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ  تاعالطا  قبط  خرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابنا رابنا ینمیا   ینمیا یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ژراش   ژراش وو   کیتاتساوردیه   کیتاتساوردیه تست   تست ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 56 ھحفص 20 
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشقن هیهت  اب  بارس  هنایم و  هغارم ,  یحاون  یقرشناجیابرذآ و  هقطنم  تفن  یاهرابنا  یلصا  نزاخم  گنیلوک  گنیموف و  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک یارجا  ریداقم  دروآرب  یئارجا و  یاه 

1101092197000102 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفن یاهرابنا  یلصا  نزاخم  زا  هاگتسد  دادعت 16  گنیلوک  گنیموف و  یحارط  زاین و  دروم  تاعالطا  تشادرب  نزاخم و  رارقتسا  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک یارجا  ریداقم  دروآرب  یئارجا و  یاه  هشقن  هیهت  اب  بارس  هنایم و  هغارم ,  یحاون  یقرشناجیابرذآ و  هقطنم 

دک هقطنم ،  یتفن  یاههدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  هار ) فصن   ) داهج نادیم  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717 یتسپ : 

34442816-041  ، 34449021-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444454-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن تفن یاهرابنا   یاهرابنا یلصا   یلصا نزاخم   نزاخم گنیلوک   گنیلوک وو   گنیموف   گنیموف یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2020

یناشن یناشن شتآ   شتآ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 56 ھحفص 21 
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ههامود تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  یناشن  شتآ  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000170 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هلول اتسیچ   bar 10 راشف دیفس  گنر   mm 32 زیاس یپوت  یگناخ  یتعنص و  ینلیپورپ  یلپ  کبس  یا  هناورپ  هتسد  یزاگ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 

ددع 61 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

راربا رون  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   AC.00.004 لدم  in 1 زیاس موینیمولآ  کیتسالپ و  سنج  یناشن  شتآ  گنلیش  رس  لزان  الاک :  مان 
ددع 61 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   M-2 لدم  in 2\1 1 زیاس یموینیمولآ  لمح  لباق  کبس  گنلیش  رس  لزان  الاک :  مان 

ددع 61 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  یتراجت  مان   SRI لدم یناشن  شتآ  هبعج  الاک :  مان 
ددع 61 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
ناریا قیرح  پمپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IFP 300 لدم  in 4\1 1 زیاس یناشن  شتآ  لیرزوه  گنلیش  هرقرق  الاک :  مان 

ددع 61 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

یغالبغآ روپ  نیسح  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   IBRAHIM OZDEMIR یتراجت مان   cm 50 زیاس یکیتسال  سنج  یلاصتا  شیف  اب  طبار  لماک  گنلیش  الاک :  مان 
تس 61 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  لدم 71122300002   bar 16 راشف یا  هوزر  لاصتا  عون   in 1/5 زیاس یکسید  لصو  عطق و  مزیناکم  یناشن  شتآ  وش  زاب  مارآ  یا  هکلف  ریش  الاک :  مان 

یشیرجت یحلاص  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  گنیلپوک  ایرآ 
ددع 61 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
یحلاص دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  گنیلپوک  ایرآ  یتراجت  مان  یا  هقلح  نتراک 1   m 25 لوط  in 1/5 زیاس یتنزرب  سنج  وشات  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 

یشیرجت
هقلح ( لور )61 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

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

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5562537XSTREAM X2FD-PO2 رزیالانآ یکدی  هحفص 14)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

زا 56 ھحفص 22 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  قباطم  یقرب  تاعطق  ملق   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  لسنک  داهنشیپ  لک  یلام  ینف و  داهنشیپ  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

1101092288001462 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( یرون رلپوک   ) یرون روتالوزیا  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
( یرون رلپوک   ) یرون روتالوزیا  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

( یرون رلپوک   ) یرون روتالوزیا  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
( یرون رلپوک   ) یرون روتالوزیا  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

( یرون رلپوک   ) یرون روتالوزیا  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لسنک  داهنشیپ  لک  یلام  ینف و  داهنشیپ  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23776-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب تاعطق   تاعطق ملق   ملق   55 ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 56 ھحفص 23 
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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 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  دشاب /  یم  هباشم  دک  ناریا  لرتنک 106/ قاتا  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004471 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   NWPP-SSCM3 لدم  m 3 لوط  Pigtail SC/PC MM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 2140 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مهدزاود هاگشیالاپ  تسویپ /  حرش  قباطم  دشاب /  یم  هباشم  دک  ناریا  لرتنک 106/ قاتا  زاین  دروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312216-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم دشاب /  /  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا //106106 لرتنک   لرتنک قاتا   قاتا زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2323
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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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت زا  سپ  زور  رثکادح 40  هجو  هیوست   ، دشاب یم  هباشماهدک  ناریا  : مهم هجوت  لیذ  حرش  قبط  چیئوسو  مر  دراه ، ، رواپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف تفایردو  الاک  ینف  داتو 

1101091781000145 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP212EL لدم تروپ  هکبش 2   KVM چیئوس الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   KING STONE یتراجت مان   GB 2 تیفرظ لدم 002   DDR3 مر الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   PNY یتراجت مان   GB 256 تیفرظ لدم 007   SSD کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HYPER FURY BUS 2400 تیاب اگیگ  مر 40  ، هاگتسد دادعت 20  SSD EVO 870 250GB اتاس دراه  ، ددع 10 دادعت  GP500A-UK نیرگ رواپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک   ، دشاب یم  هباشماهدک  ناریا  : مهم هجوت  ، ددع دادعت 10  لایور  تروپ  چیئوس 2  ما  یو  یک  ، ددع دادعت 10

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوسو چیئوسو مرمر   دراه ، ، دراه ،، رواپ رواپ ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  ییویدار  تازیهجت  ملق  29 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000058 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
F.C.C.C هدنزاس عجرم  ییویدار  تالاصتا  دربراک  لکین  یراکبآ  اب  جنرب  سنج   BNC روتکناک الاک :  مان 

ددع 29 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست ، دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک   ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ، هاگتسد کی  دادعت   UTEL A304 لت وی  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور  15

1101091781000146 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نیپساک نایار  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   EXPAND هدنزاس عجرم   ETANIC یتراجت مان   T200 لدم  GSM یب سا  وی  اتید  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 2929 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2525

UTEL A304UTEL A304  لتلت ویوی   مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتاب لباک و  رتست  - رتم یتلوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003311000049 زاین :  هرامش 
لامش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیماه تعنص  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   UNI-T هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   UNI-T یتراجت مان   UNI-T UT191T لدم یتسد  رتم  یتلوم  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
ینمهب یقداص  هاگپ  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 2021  وردوخ   A 100 یرتاب تست  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

سکینورت لتیس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIOKI یتراجت مان   L9208 لدم رتم  یتلوم  بارپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
هداز عیفر  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم   ANRITUS یتراجت مان   S331L-SITE-MASTER لدم هکبش  لباک  رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

زیهجت راگدنام  هدننک  هضرع  عجرم  ینوولسا  هدنزاس  روشک   ISKRA هدنزاس عجرم   ISKRA یتراجت مان   MT416 لدم زاف  کت  یژاتلو  رسویدسنارت  الاک :  مان 
نایناریا

ددع 3 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ًانمض.دامرف  تمیق  مالعا  یتسویپ  تسیل  نتفرگ  رظن  رد  اب  هدش و  باختنا  یاهدک  ناریا  هب  هجوت  نودب 

1 لامش نهآ  هار  لک  هرادا  رابنا  یراس -  الاک : لیوحت  لحم 

4813891164 یتسپ :  دک  لامش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33122417-011  ، 33325063-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33325495-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتاب یرتاب وو   لباک   لباک رتست   رتست -- رتم رتم یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ینف  طیارش  قبط  لاوریاف   UTM هاگتسدکیدیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000431 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ ینف  طیارش  قبط  لاوریاف   UTM هاگتسدکیدیرخ - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد رابنا  هب  لیوحت  نامز  ات  هنیزه  ریاس  لقن و  لمح و  هنیزه.یناریا  الاک.تسویپ  ینف  دافم  قبط.لیوحتزا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهعب 

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

54441020-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف   UTMUTM  هاگتسدکیدیرخ هاگتسدکیدیرخ ناونع : : ناونع 2828
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهجو یراهم 3  لکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
G45

ریگ قرب  ترا و  متسیس  یدیشروخ - ییانشور  لماش  لماک  تاقلعتم  اب  هارمه 
یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب 
تسویپ گری  تاصخشم  قبط 

1101093035000345 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تعنص  دزی  هدنزاس  عجرم   G45 لدم  m 30 عافترا یراهم  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزیناولاگ رایع  تحص و  تماخض و  تهج  شورف - زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  هدننک / نیمات  هدهع  هب  بصن  هیلخت و  لاسرا و  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ یرابتعا یزیر / نتب  یبتک  هماتنامض  - هاگشیامزآ همانیهاوگ  هئارا 

مزال یاه  همانیهاوگ  هیارا  ددرگ / دیق  ربتعم  سامت  هرامش 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   ریگ   ریگ قرب   قرب وو   ترا   ترا متسیس   متسیس یدیشروخ - - یدیشروخ ییانشور   ییانشور لماش   لماش لماک   لماک تاقلعتم   تاقلعتم اباب   هارمه   هارمه   G45G45 یهجو   یهجو یراهم  33   یراهم لکد   لکد ناونع : : ناونع
یزادنا یزادنا

2929
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تاعطق یتناراگ  لاسکی  لقادح  هیارا  تیفیک -  اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  دنمشوه -  یاه  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسارح هرادا  دأت  دروم  یاه  تکرش 

1101091701000597 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تاقلعتم  یتعنص و  هنایار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000112 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه یاه   یاه چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3030

هکبش هکبش تاقلعتم   تاقلعتم وو   یتعنص   یتعنص هنایار   هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131
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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 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  دشاب /  یم  هباشم  دک  ناریا  / سنمیز دنرب  لرتنک  متسیس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004473 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   simatic s7-300 لدم  A 10 نایرج تدش  لماک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ژاتلو مشق  کینورتکلا  قرب و  یسدنهم  هدننک 
ددع 240 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مهدزاود هاگشیالاپ  تسویپ / حرش  قباطم  دشاب /  یم  هباشم  دک  ناریا  / سنمیز دنرب  لرتنک  متسیس  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312216-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک تاقلعتم  اب  هدننکرارکت  هاگتسد  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000114 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک متسیس   متسیس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3232

لماک لماک تاقلعتم   تاقلعتم اباب   هدننکرارکت   هدننکرارکت هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  تامدخ  مالقا و  تسیل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003051000023 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SC لدم یرون  ربیف  پمیرک  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662528-021  ، 89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: 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 پمیرک   پمیرک روتکناک   روتکناک ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

x2960 وکسیس چیوس  هس 5- هرامش  بوناد  کرام  یبسچ  یرتم 4- جنپ  لوف 3- کرام  تروپ 2- چیوس 8  ..و 1- هکبش  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تناس قمع 60  تینوی  یراوید 9  کر  -6 فیدرو

1101003935000155 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

عجرم جنچیاه  یاهگناش  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  رادقم  نتراک  یدنب  هتسب  عون  هسانش 2001680   SS304 دالوف عون  کبشم  هحفص  یدالوف  هکبش  الاک :  مان 
چیوس سراپ  هدننک  هضرع 

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

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

چیوس هس 5- هرامش  بوناد  کرام  یبسچ  یرتم 4- جنپ  لوف 3- کرام  تروپ 2- چیوس 8  تسویپ 1- تسیل  حرش  هب  ....و  هکبش  چیوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تناس قمع 60  تینوی  یراوید 9  کر  -6 فیدرو  x2960 وکسیس

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

x2960x2960 وکسیس وکسیس چیوس   چیوس -- 55 هسهس   هرامش   هرامش بوناد   بوناد کرام   کرام یبسچ   یبسچ -- 44 یرتم   یرتم جنپ   جنپ -- لوف  33 لوف کرام   کرام -- 22 تروپ   تروپ   88 چیوس   چیوس -- 11 ..و   ..و هکبش   هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع
تناس تناس   6060 قمع   قمع تینوی   تینوی یراوید  99   یراوید کرکر   -- 66 فیدرو فیدرو

3535

روهظ روهظ هاگتسد   هاگتسد یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3636
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AVL تسیل رد  تبث  تخاس و  تادنتسم  هئارا  لخاد و  تخاس  الاک  تیولا  /6 ژاریت هب  روهظ  هاگتسد  یبناج  تازیهجت  ملق  6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ قباطم  یلامو  ینف  داهنشیپ  / تسیمازلا

1101092179000498 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اماگ هعشا  یفارگویدار  شیامزآ  تازیهجت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ود دون و  دص و  رآ  یآ  یفارگویدار  شیامزآ  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یفارگویدار بای  ناکم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یفارگویدار ملیف  تساک  ناگدنراد  هگن  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ینورتون یفارگویدار  شیامزآ  تازیهجت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
( رورس کر   ) یرتویپماک کر  یازجا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مزلم هدننک  نیماتای  هدنزاس و  ندش  هدنرب  تروص  رد  / مازلا هصقانم  طیارش  هب  هجوت  / یرابتعا تروص  هب  تخادرپ  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
061-53264789 061-53183339 نااسوم سانشراک  / ددرگ یم  لاطبا  شرافس  تروصنیاریغ  رد  دشابیم  دکناریا  هئارا  هب 

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

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابتعا هیلک  .دشاب  یم  هناماس  تسویپ  ینف  تاصخشم  تساوخرد و  مرف  تساوخرد و  دیرخ  کالم  هباشم و  یباختنا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا 
1101005384000078 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  سوفوس  یتراجت  مان   XGS 3100 لدم یناریا  رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هاگتسد الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنامض یاراد  دیاب  اهالاک  هیلک ی  .تسا  هدنشورف  هدهع ی  هب  لقن  لمح و  هنیزه  .دشاب  یم  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  رابتعا  زا  یشخب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  امتح  تاحیضوت  تمسق  رد  هدننک  نیمات  سامت  هرامش ی  .دشاب  ربتعم 

6177615394 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  یا -  هفرح  ینف و  راولب  رادیپس -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32277345-061  ، 32270100-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32275583-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا رورس   رورس اباب   لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 3737
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زاوها بالضاف  بآ و  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 16 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CCR1009-7G-1C-PE لدم هاگتسد  CCR1036-8G-2S+EMو7 لدم هاگتسد  2- کیتورکیمرتور تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هبالاک  تاصخشمودیرخ  تساوخرد.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 

1101001331000200 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   crs 212 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث زا  لبق  افطل.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لمح  هنیزهودشابیم  زاوها  افبآ  رابنا  الاک ، لیوحت  لحم  .دشابیم  یدقن  ریغ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09361443045  هب  یردفص  سدنهم  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  هناماس  رد 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34457036-061  ، 34441721-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441721-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CCR1009-7G- 1C-PECCR1009-7G- 1C-PE لدم لدم هاگتسد   هاگتسد وو77 CCR1036-8G-2S+EMCCR1036-8G-2S+EM لدم لدم هاگتسد   هاگتسد 22 -- کیتورکیمرتور کیتورکیمرتور ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت حرش  هب 

1101003131000053 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   440x290x44 mm زیاس  SAE-SF2432000SFP-QTGM لدم یرون  ربیف  یزکرم  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
اناداپسا راتخاس  دنمشوه  هدنزاس  عجرم  اناداپسا  راتخاس 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

WS-X6816-10GE لدم چیئوس  لوزام  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یرادا  دنیآرف  یط  الاک و  دات  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لیوحت  ات  هنیزه  هیلک 

09364255115  : سامت هرامش 

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید چیئوس   چیئوس 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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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  لیابوم  نتنآ  دناب  ود  هدننک  تیوقت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000165 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیب هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HTC یتراجت مان   Pasant لدم  MHz 960-890 سناکرف لیابوم  لانگیس  تیوقت  دربراک  هارمه  نفلت  نتنآ  الاک :  مان 

ناهج سای  تراجت  یللملا 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گولاتاک دوشیم  دیکات  دوش  تمیق  مالعا  یناریا  یالاک  تسویپ  مالعتسا  تاعالطا  ساسا  رب  طقف  افطل  تسا  یروص  الماک  هدش  صخشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا  یراک  زور  زا 40  سپ  تخادرپ  انمض  دش  دهاوخ  فذح  امش  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ار  هدش  لیمکت  مالعتسا  الاک و 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش قبط   قبط لیابوم   لیابوم نتنآ   نتنآ دناب   دناب ودود   هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4040

هاگتسد هاگتسد   1010 لماک   لماک سیک   سیک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یاقآ یت  یآ  راکمه  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج  یقاصلا و  تسویپ  قبط  تساوخرد  هیقب  هاگتسد و  لماک 10  سیک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یفسوی 09143018134

1101091651000261 زاین :  هرامش 
یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

دورالوط یراقفلاوذ  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2055D لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
شلات راک  نیرز  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHZ 3/1 شزادرپ تعرس   i3-2100 BOX لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   JM1333KLN-4G لدم  GB 4 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان   ZHZ-00026 لدم هنایار  دروبیک  سوام و  تس  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

ناربات ناراک  کین  نامیپ  یزادرپ  هداد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-t730 هنایار هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  مدع  / دش دهاوخ  تخادرپ  ههام  تدمب 4 ینف  رظان  داتو  الاک  لیوحت  زا  دعب  / تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  هیارک  / تسا هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم لطاب  هلزنمب  یقاصلا  تسویپ  رد 

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هدش5562257 یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم  یریوصت  تراظن  هناماس 
تسا

هحفص 42) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

قرب5562333 روما  یبناج  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 47)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا5562344 هارو  بصن  + نازیررهب هریگتسد  + یقرب لباقم  لفق   + تشگنارثاودک تراکددرت  متسیس 
رازفا مرن  یناسرزورب  + دیدج تازیهجت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 45) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هکبش5562470 هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 5)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5562588VHF ییویدار هکبش  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تارباخم5562590 نیکرتشم  یاه  سامت  تاعالطا  تبث  دنمشوه   billing هحفص 5)متسیس یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5562636EDR هنوزفا اب  رپسک  سوریو  یتنآ  بصن  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5562649 قاتا   NOC گنیروتینوم و یتینما و  یتظافح و  یاه  متسیس  هحفص 47)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کح هاگتسیا  زاین  دروم  سانجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001294000061 زاین :  هرامش 
کارا نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تسویپ  تسیل  قبط  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819667541 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  یدوریش  دیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152295-086  ، 32155900-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32155800-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسیا هاگتسیا زاین   زاین دروم   دروم سانجا   سانجا ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادنورا 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 09 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب تسپ  یقرب  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000385 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  تایلام و  نودب  لک  تمیق  دوش و  تبث  دک  ناریا  کی  مالقا  یمامت  یارب  - 

دشاب یمن  دیئات  دروم  نیزگیاج  یالاک  دشاب و  تساوخرد  قباطم  اقیقد  دیاب  الاک 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  دیاب  هدش  تسویپ  تساوخرد  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب و  یم  نوراک  برغ  یتفن  تیاس  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  رابنا  الاک :  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123128-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: 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  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرب قرب تسپ   تسپ یقرب   یقرب مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 56 ھحفص 42 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ymr5wsbmeqk7a?user=37505&ntc=5562769
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5562769?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت قرش  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 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  تراظن  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم 

1201003190000021 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  قرش  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یریوصت  تراظن  هناماس  - 
تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هشیپ اتسور  سدنهم  یاقآ   77507434 ینف :  تاصخشم  یگنهامه  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1617946861 یتسپ :  دک  یدمحم ،  نارادرب  هچوک  یادتبا  (ع ) نیسح ماما  دجسم  بنج  (ع ) نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77507393-021  ، 77609011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77538982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف ردرد   مالقا   مالقا دادعت   دادعت وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 56 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/csethkkre7j7s?user=37505&ntc=5562257
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5562257?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 , ددع دادعت 500   15x50x50 cm زیاس یسرپ  ینتب  لودج  ددع ,  دادعت 500   15x35x50 cm زیاس یسرپ  ینتب  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 1000   20x30x10 cm زیاس یسرپ  ینتب  لودج 

1101005253000021 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

مئاق هزاس  زاره  هدننک  هضرع  عجرم  مئاق  هزاس  زاره  هدنزاس  عجرم   15x30x50 cm زیاس یسرپ  ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
مئاق هزاس  زاره  هدننک  هضرع  عجرم  مئاق  هزاس  زاره  هدنزاس  عجرم   15x50x50 cm زیاس یسرپ  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

یتیگ هار  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   30x50x10 cm زیاس یسرپ  ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ یلخاد 109  نارمع  دحاو  نفلت 08345124440  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب .  یم  هطوبرم  لوئسم  دات  هب  طونم  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یریبد 

6731818591 یتسپ :  دک  نیسره ،  یرادرهش  - نارادساپ هاپس  راولب  نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124440-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45124522-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرپ یسرپ ینتب   ینتب لودج   لودج ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  یتسویپ  هنومن  قباطم  هلعش  ددع 1  هلعش و 50  ددع 2   200 هلعش ،  نکشن 3  یکیتسالپ  غارچ  هلک  ددع   50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090862000104 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرای اضر  هدننک  هضرع  عجرم   UNILIGHT یتراجت مان   P159 لدم یکراپ  غارچ  هعطق  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحا 09189846252 ههام -  تخادرپ 3  هدننک -  نیمٌات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناینب -  شناد  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681653111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   - یعامتجا نیمات  نامزاس  یوربور  تلاسر  نابایخ  زقس  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36227161-087  ، 36228863-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225125-087 :: 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

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   یتسویپ   یتسویپ هنومن   هنومن قباطم   قباطم هلعش   هلعش   11 ددع   ددع   5050 وو   هلعش   هلعش   22 ددع   ددع   2 00200 هلعش ،  ،  هلعش نکشن  33   نکشن یکیتسالپ   یکیتسالپ غارچ   غارچ هلک   هلک ددع   ددع   5050 ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرن یناسرزورب  + دیدج تازیهجت  یزادنا  هارو  بصن  + نازیررهب هریگتسد  + یقرب لباقم  لفق   + تشگنارثاودک تراکددرت  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبطدادعتو  تاصخشم  ) رازفا

1101003292000098 زاین :  هرامش 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دنویپ ایرآ  هعسوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   NITGEN یتراجت مان   Fingkey Access-M لدم ددرت  لرتنک  تشگنا  رثا  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم ) رازفا مرن  یناسرزورب  + دیدج تازیهجت  یزادنا  هارو  بصن  + نازیررهب هریگتسد  + یقرب لباقم  لفق   + تشگنارثاودک تراکددرت  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسراو  لمح  هیارکدشاب  هتشاد  ضیوعت  یتناراگ  لاس  کی  لقادحدیاب  اههاگتسد  هیلک  ( دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبطدادعتو 

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

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

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

مرن مرن یناسرزورب   یناسرزورب ++ دیدج دیدج تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ++ نازیررهب نازیررهب هریگتسد   هریگتسد ++ یقرب یقرب لباقم   لباقم لفق   لفق  + + تشگنارثاودک تشگنارثاودک تراکددرت   تراکددرت متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
رازفا رازفا

4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصنو  هیولسع  هب  لمح  هنیزه  ییوشک  کیتاموتا  یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ طیارشو  حرش  قبط.هلاس  شورف 10 

1101001034002441 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ.تسا  زاین  دروم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  الاک  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764708-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییوشک ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 4848
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ازریمناخ  ناگدرل و  ناتسرهش  قرب  روما  یبناج  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009004000057 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم  راهچ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   25C43 لدم تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 69 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

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

.تسیمازلا یراذگراب  لیمکت و  هعلاطم  زا  سپ  .دشاب  یم  تسوپ  هب  مالعتسا  دانسا  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817613891 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  عطاقت  یتعیرش -  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254740-038  ، 32226277-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226277-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب روما   روما یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949
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نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقبامدقن دصرد  تخادرپ 40  هوحن ی  تکرش  داتس  رورس  قاتا   NOC گنیروتینوم و یتینما و  یتظافح و  یاه  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ءازخا 005 و 002

1101005117000688 زاین :  هرامش 
نالیگ بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناریگجاب هداز  رگسع  مظعا  هدننک  هضرع  عجرم   TECHVISION یتراجت مان   AS-31030 لدم یتظافح  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا معا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب .  یم  خیرات ................  هنازخ  دانسا  دیسررس  ینارمع  شخب  زا  دیرخ  ددرگ .  تسویپ  اضما و  رهم و  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  تمیق  نعت  تهج  طقف  دک  ناریا  مالعا  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهعب ی  ......و  همیب  هیلخت و  لقنو و  لمح 

4144673755 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یرهش  بالضافو  بآ  تکرش  سدق -  کراپ  بنج  - ظفاح نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368188-013  ، 33221025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225020-013 :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا   NOCNOC  وو گنیروتینوم   گنیروتینوم وو   یتینما   یتینما وو   یتظافح   یتظافح یاه   یاه متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m 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 " ) " ) 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 " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " 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   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000146 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  امتح  لیمکت  زا  سپ  هنایم ) دالوف  عمتجم  مالعتسا  تمرف   ) تسویپ لیاف 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

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

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدش5562257 یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم  یریوصت  تراظن  هناماس 
تسا

هحفص 42) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

یزادنا5562344 هارو  بصن  + نازیررهب هریگتسد  + یقرب لباقم  لفق   + تشگنارثاودک تراکددرت  متسیس 
رازفا مرن  یناسرزورب  + دیدج تازیهجت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 45) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود 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 " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  اب  بای ) نینج   ) روتکتد تراه  لاتف  هاگتسد   11 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000095 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-p600 لدم دیکینوس  تراه  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

یالاک5562462 دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  اب  بای ) نینج   ) روتکتد تراه  لاتف  هاگتسد   11
( تسا دات  دروم  زین  هباشم 

هحفص 51) روتکتد  ( روتکتد

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

5562537XSTREAM X2FD-PO2 رزیالانآ یکدی  هحفص 14)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( تسا تسا دات   دات دروم   دروم زین   زین هباشم   هباشم یالاک   یالاک دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   بای ) ) بای نینج   نینج  ) ) روتکتد روتکتد تراه   تراه لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد   1 11 1 ناونع : : ناونع 5252

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 ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  pdf یصاصتخا طیارش  لیاف  تسویپ و   pdf لیاف تسیل  قبط  تقرس و ...  دض  هگنلود  برد  بصن  هیهت و  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000078 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف )  شیپ  قاصلا  دیشاب ( .  هتشاد  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09333923089 یناروس 09163095172 -  دیجم  یاقآ  بانج  یرادا ؛  میات  رد  زاین  دروم  الاک  ینفرظان  تاصخشم 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: 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

رورس5562271 قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  هحفص 52)رد  تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رورس رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 5353

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001188000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  یرادرب  هرهب  عماج  متسیس  تخاس  یحارط و  ماجنا  ناوت  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرتشم  شارفس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هزوح  رد  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هبتر 3  لقادح  ندوب  اراد  دورو : طرش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

یا هقطنم  قرب  تکرش.الاب  غابراهچ   ، 8173851387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تسویپ  رد  هدش  جرد  تاصخشم  قبط  یموئایش  ثوتولب  رکیپسا  ددع  دیرخ 305  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یرتشم  هدهعب  لاسرا  هنیزه  -1

دشابیم دیئات  دروم  هدش  رکذ  لدوم  دنرب و  طقف  -2
1201001549000110 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشابیم یمازلا  دیئات  تهج  الاک  هنومن  لاسرا  -4 - 

.ددرگیم عوجرم  یلاسرا  یالاک  دیئات  مدع  تروص  رد  -5
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  305 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم دیئات  دروم  هدش  رکذ  یتناراگ  اب  طقف  یتساوخرد  دروم  یالاک   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب هرهب   هرهب عماج   عماج متسیس   متسیس تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 5454

یموئایش یموئایش ثوتولب   ثوتولب رکیپسا   رکیپسا ددع   ددع   305305 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Galaxy Buds 2 لدم گنوسماس  میس  یب  نوفده  داپریا  هاگتسد  دیرخ 135  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یرتشم  هدهعب  لاسرا  هنیزه 

دشابیم دیئات  دروم  هدش  رکذ  لدوم  دنرب و  طقف 
1201001549000114 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشابیم یمازلا  دیئات  تهج  الاک  هنومن  لاسرا  - 

.ددرگیم عوجرم  یلاسرا  یالاک  دیئات  مدع  تروص  رد 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  135 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم دیئات  دروم  هدش  رکذ  یتناراگ  اب  طقف  یتساوخرد  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرب دنرب طقف   طقف دشابیم   دشابیم یرتشم   یرتشم هدهعب   هدهعب لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه   Galaxy Buds 2Galaxy Buds 2 لدم   لدم گنوسماس   گنوسماس میس   میس یبیب   نوفده   نوفده داپریا   داپریا هاگتسد   هاگتسد   135135 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم دیئات   دیئات دروم   دروم هدش   هدش رکذ   رکذ لدوم   لدوم وو  

5656
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کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5562719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانرتسکا دراه  هاگتسد  دیرخ 135  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یرتشم  هدهعب  لاسرا  هنیزه 

دشابیم دیئات  دروم  هدش  رکذ  لدوم  دنرب و  طقف 
1201001549000113 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشابیم یمازلا  دیئات  تهج  الاک  هنومن  لاسرا  - 

.ددرگیم عوجرم  یلاسرا  یالاک  دیئات  مدع  تروص  رد 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  135 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم دیئات  دروم  هدش  رکذ  یتناراگ  اب  طقف  یتساوخرد  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یزادنا5562344 هارو  بصن  + نازیررهب هریگتسد  + یقرب لباقم  لفق   + تشگنارثاودک تراکددرت  متسیس 
رازفا مرن  یناسرزورب  + دیدج تازیهجت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 45) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرادرب5562430 هرهب  عماج  متسیس  تخاس  هحفص 52)یحارط و  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

لوژام5562495 هارمه  هب  زاس  متسیس  رازفا  مرن  بصن  ، هحفص 5)نیمات یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5562533 لیاف  ینف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  لاتیجید  اضما  سیورس  یزادنا  هحفص 5)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5562535 مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5562588VHF ییویدار هکبش  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یموئایش5562697 ثوتولب  رکیپسا  ددع  هحفص 52)دیرخ 305  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

دشابیم دشابیم دیئات   دیئات دروم   دروم هدش   هدش رکذ   رکذ لدوم   لدوم وو   دنرب   دنرب طقف   طقف دشابیم   دشابیم یرتشم   یرتشم هدهعب   هدهعب لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه لانرتسکا   لانرتسکا دراه   دراه هاگتسد   هاگتسد   135135 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنیزه5562711  Galaxy Buds 2 لدم گنوسماس  میس  یب  نوفده  داپریا  هاگتسد  دیرخ 135 
دشابیم دیئات  دروم  هدش  رکذ  لدوم  دنرب و  طقف  دشابیم  یرتشم  هدهعب  لاسرا 

هحفص 52) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

لدوم5562719 دنرب و  طقف  دشابیم  یرتشم  هدهعب  لاسرا  هنیزه  لانرتسکا  دراه  هاگتسد  دیرخ 135 
دشابیم دیئات  دروم  هدش  رکذ 

هحفص 52) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدش5562257 یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم  یریوصت  تراظن  هناماس 
تسا

هحفص 42) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5562344 هارو  بصن  + نازیررهب هریگتسد  + یقرب لباقم  لفق   + تشگنارثاودک تراکددرت  متسیس 
رازفا مرن  یناسرزورب  + دیدج تازیهجت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 45) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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