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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 رهم   رهم   2525 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   150هکس ,280 , 000150 ,280 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   89,56089,560مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس ,530 , 000141 ,530 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   206رالد ,600206 سیئوس600, سیئوس کنارف   331کنارف , 000331 , 000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,420 , 00082 ,420 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع239,900239,900رالد ناتسبرع لایر   87,60087,600لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,300 , 00052 ,300 , وروی000 322وروی ,240322 ژورن240, ژورن نورک   31نورک ,2 0031 ,2 00

رایع رایع   1818 یالط   13,520یالط , 00013,520 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ373,710373,710دنوپ نپاژ نینی   دصکی   222دصکی , 190222 , 190

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
((2020))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 116116))

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

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

زا 117 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 12  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 31  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 41

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 68

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

( یهگآ دادعت 2  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

( یهگآ دادعت 3  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( 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 19  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 7  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001005108000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805264 :: هرازه هرازه :: 1401/08/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دریگ یمن  قلعت  تبوعص  یراک و  بش  بیارض  حلاصم ، خرن  توافتلا  هبام  لیدعت ، تخادرپ ، شیپ  نامیپ  نیا  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیق و نودب  یلوبق و  دیق  اب  ارنآ  تاحفص  هیلک  پاچ ، زا  سپ  تفایرد و  داتس  هناماس  زا  ار  هصقانم  دانسا  زا  یکینورتکلا  هخسن  کی  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم 

زا نانآ  فذح  ثعاب  نارگ  هصقانم  زا  کی  ره  بناج  زا  مهم  نیا  ماجنا  مدع  .دیامن  یراذگراب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هدرک و  ءاضما  رهم و  طرش 
.ددرگ یم  هصقانم  دنیآرف 

.دنیامن یراذگراب  تکاپ ب  رد  هدون و  لصا  ربارب  ار  هصقانم  دانسا  دنب 2-7  رد  زاین  دروم  کرادم  تسیاب  یم  یمومع  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  هیلک 
.دشاب  یم  هام  هژورپ 12  ماجنا  تدم 

نهموب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  مکاح  یرادرهش  نیا  یاهدادرارق  هیلک  رب  نامیپ  یمومع  طیارش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.دنشاب ییایفارغج  تاعالطا  متسیس  یصصخت  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  ود  لقادح  یزاسرهش و  کی  هبتر  یاراد  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش 
.ددرگ یم  هئارا  هصقانم  دانسا  اب  یفیک  دانس  ًانمض  .دشاب  یم  یفیک  دانسا  زایتما  زا 105  زایتما  لقادح 70  بسک  اه  تکرش  شریذپ  یانبم 

.تسا هدیدرگ  دیق  هصقانم  دانسا  رد  طیارش  ریاس 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ  یم  تخادرپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  غلبم  - 1 نیمضت :  تاحیضوت 
.دریگ یمن  قلعت  تبوعص  یراک و  بش  بیارض  حلاصم ، خرن  توافتلا  هبام  لیدعت ، تخادرپ ، شیپ  نامیپ  نیا  هب  - 2

.دشاب یم  جردنم  دادرارق  نتم  رد  تایئزج  تاعالطا و  ریاس  - 3
 . دشاب یم  یمازلا  ( ( HSE ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  - 4

.دشاب  یم  مکاح  یرادرهش  نیا  یاهدادرارق  هیلک  رب  نامیپ  یمومع  طیارش  - 5
08:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نهموب یرادرهش  نهموب ، رهش  سیدرپ ، ناتسرهش  نارهت ، ناتسا   ، 1655154756 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یزیمم   یزیمم هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت 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 
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نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001000000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805667 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 IT تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا یروانف و  رتفد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

56 کالپ یماظتنا  یورین  هار  4 شبن .یمادخ  نابایخ  .کنو  نادیم   ، 1994613333 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلم هعسوت  هورگ  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/01 :: یهگآ یهگآ هرامش   هخرومهرامش هبنشود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشودعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5805913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهدادرارق تابلاطم ، لوصو  یقوقح ، هناماس  یزادنا  هارو  بصن  راکنامیپ  باختنا  هب «  تبسن  دراد  رظن  رد  یلم  هعسوت  هورگ  یراذگ  هیامرس  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  دانسا  رد  دوجوم  تاصخشم  ساسارب  هتسباودروم » یاه  لوژام  کالما و  و 

( لایر نویلیم  دصناپ   ) لایر  500،000،000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لوا هقبط  یلم -  هعسوت  هورگ  یراذگ  هیامرس  تکرش  کالپ 89 - یمادخ - دیهش  نابایخ  کنو -  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  : یناشن هب   :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس5805916 فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ، تازیهجت ، هحفص 11)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ITIT تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

هتسباودروم هتسباودروم یاه   یاه لوژام   لوژام وو   کالما   کالما وو   اهدادرارق   اهدادرارق تابلاطم ، ، تابلاطم لوصو   لوصو یقوقح ، ، یقوقح هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 117 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fkdk89e5znulz?user=37505&ntc=5805667
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092734000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805204 :: هرازه هرازه :: 1401/08/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدودحم رد  طسوتم  راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و  یاه  متسیس  یرتم ، هلت  تازیهجت  لماش  تسپ  نویساموتا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرشبونج )  قرشلامش و  گنیچاپسید  یاه  روما  گرزب ( نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  قرش  یتایلمع 

گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رد طسوتم  راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و  یاه  متسیس  یرتم ، هلت  تازیهجت  لماش  تسپ  نویساموتا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 ( قرشبونج قرشلامش و  گنیچاپسید  یاه  روما  گرزب ( نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  قرش  یتایلمع  هدودحم 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,298,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1401/12/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تکرش موس ـ  هچوک  یاهتنا  رجفلاو ـ  کرهش  یبونج ـ  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ـ  یناشن   ، 1435893737 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس یرتم ، ، یرتم هلت   هلت تازیهجت   تازیهجت لماش   لماش تسپ   تسپ نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع
طسوتم طسوتم

44

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

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

زا 117 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/krxsjbqdz45af?user=37505&ntc=5805204
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092734000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805223 :: هرازه هرازه :: 1401/08/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدودحم رد  طسوتم  راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و  یاه  متسیس  یرتم ، هلت  تازیهجت  لماش  تسپ  نویساموتا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
برغبونج )  برغلامش و  گنیچاپسید  یاه  روما  گرزب (  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  برغ  یتایلمع 

گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رد طسوتم  راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و  یاه  متسیس  یرتم ، هلت  تازیهجت  لماش  تسپ  نویساموتا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 ( برغبونج برغلامش و  گنیچاپسید  یاه  روما  گرزب (  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  برغ  یتایلمع  هدودحم 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,299,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1401/12/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

عیزوت تکرش  موس ـ  هچوک  یاهتنا  رجفلاو ـ  کرهش  یبونج ـ  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ـ   ، 1435893737 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
گرزب نارهت  قرب  یورین 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هدش  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ف/1401/3 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داوتفه  :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن طیارش  دجاو  هدنزاس  یاه  تکرش  یبایزرا  ییاسانش و  هب  مادقا  ( " FMS  ) اه کارتپماد  نیالنآ  گاید  متسیس  یزاس  یموب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت یزکرم  رتفد  هناخریبد  ای  عمتجم  تالماعم  نویسیمک  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEGIRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس یرتم ، ، یرتم هلت   هلت تازیهجت   تازیهجت لماش   لماش تسپ   تسپ نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع
طسوتم طسوتم

55

(( FMSFMS  ) ) اهاه کارتپماد   کارتپماد نیالنآ   نیالنآ گاید   گاید متسیس   متسیس یزاس   یزاس یموب   یموب ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 117 ھحفص 8 
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رون ابص  یتعنص  یندعم  هعسوت  تكرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

sabanour.com :: عبنم :: 1401/08/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  تکرش  هب  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  لرتنک  قیقد و  رازبا  متسیس  یارجا  یحارط و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنیامن لیوحت  یناگرزاب ) شخب   ) موس هقبط   - کالپ 49 یبرغ ) بلط  قح   ) نابایخ 26 قرش -  یناجنسفر  یمشاه  یجورخ  هب  هدیسرن  دابآ  تداعس   :: سردآ سردآ

02127645314 :: نفلت :: www.sabanour.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001001034000162 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک  شوماخ  ملق  دیرخ 12   WSD-0210007 یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاین زاین دروم   دروم لرتنک   لرتنک وو   قیقد   قیقد رازبا   رازبا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

هدننک هدننک شوماخ   شوماخ ملق   ملق   1212 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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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

 , هدرپس ذخا  نودب  دیرخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-9824509006-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/10هرامش  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

2001094939000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805285 :: هرازه هرازه :: 1401/08/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  یرون  ربیف  ویسپ  هکبش  هعسوت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هبتر 5 تاطابترا -  ناراکنامیپ -  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هبتر 1 یتارباخم -  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا -  ناراکنامیپ - 

هبتر 4  نامتخاس -  هینبا و  ناراکنامیپ - 
171,538,320,000 یلام :  دروآرب 

لایر   8,576,916,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نآ یور  رب  هک  هتسبرد  تکاپ  تروصب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  لصا  تسیاب  یم  داتس ، هناماس  رد  فلا  تکاپ  یراذگراب  رب  هوالع  نیمضت :  تاحیضوت 

( داتس هناماس  رد  هدش  نعت  نامز   ) اهتکاپ ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  ات  رثکادح  دشاب ، هدش  جرد  رگ  هصقانم  سامت  هرامش  یناشن و  تاصخشم و  هصقانم و  عوضوم 
.ددرگ  رازگ  هصقانم  هناخریبد  لیوحت 

14:30 تعاس : 1401/11/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش تاطابترا ، تاعالطا و  یروانف  نامتخاس  ، 1 ملعم شبن  ملعم ، راولب  دهشم ،  ، 9188613335 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
051-31296708 سامت :

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

یرون یرون ربیف   ربیف ویسپ   ویسپ هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 1010

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/136/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/24  تلهم   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805808 :: هرازه هرازه :: 1401/08/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارحب هتیمک  یاهیرون  وفاک  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  نیکرتشم  لباک   ccue تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01732244702 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هاتوک تسیل  هیهت  روظنم  هب  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ل 01 / 2 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تعاس 18   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ورشیپ  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 18   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلودربا تیفرظرپ  هداد  زکارم  ویسپ  یکیزیف و  تخاسریز  داجیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 211 مود  هقبط  ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  -21 هرامش یدورو  نادنخدیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  : یناشن : هاگتسد  :: سردآ سردآ

:88969737 و 85193768- مان تبث  رتفد   021-41934: سامت زکرم   :: نفلت نفلت
88115922-88113290-88115768

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5805667IT تازیهجت هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نارحب نارحب هتیمک   هتیمک یاهیرون   یاهیرون وفاک   وفاک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت نیکرتشم   نیکرتشم لباک   لباک   ccueccue تراک   تراک ناونع : : ناونع 111 1

تلودربا تلودربا تیفرظرپ   تیفرظرپ هداد   هداد زکارم   زکارم ویسپ   ویسپ وو   یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 1212

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   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001034000177 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 WSD-9810279 هرامش هب  راجفنا  لاعتشا و  تیمومسم ، تارطخ  هدنهد  رادشه  یولبات  دیرخ  یاهلحرمود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راوزبس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت ناوخارف -  یا  هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093676000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم :: 1401/08/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805830 :: هرازه هرازه :: 1401/08/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  رهش  حطس  نکامادنمشوه  یتسپدکو  کالپ  بصن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 750.000.000  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارطخ تارطخ هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه یولبات   یولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

رهش رهش حطس   حطس نکامادنمشوه   نکامادنمشوه یتسپدکو   یتسپدکو کالپ   کالپ بصن   بصن ناونع : : ناونع 1414

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 7   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دمآرس داصتقا   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SLA یانبم رب  مرکادخ  جاح  دیهش  راولب  رد  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ، تازیهجت ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  دادرارق 44  تدم  لایر -   44.756.000.000 دروآرب - 

 SLA یانبم رب  یقودص  هللا  تیآ  راولب  رد  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ، تازیهجت ، دیرخ 
هام  دادرارق 44  تدم  لایر -   44.756.000.000 دروآرب - 

 SLA یانبم رب  ریدغ  راولب  رد  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ، تازیهجت ، دیرخ 
هام دادرارق 44  تدم  لایر -   57.970.000.000 دروآرب - 

یهگا  رد  حرشب  ...و  لایر  نیمضت 2.898.500.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  دانسا 2.000.000  دیرخ  غلبم 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  اه  یهگآ  جرد  هنیزه  دشابیم  مق  یرادرهش  مان  هب  یهگا -  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هب  رهش  کناب  دزن  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو 

هنامرحم روما  تسارح و  هرادا  مشش  هقبط   A کولب زکرم  یرادرهش  نامتخاس  ردص  یسوم  ماما  راولب  مق  : تاکاپ لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

025-36104786  - 025-36104540 :: نفلت :: http://Peyman.Qom.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001097576000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک  سسکا  تازیهجت  -4063801074 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مشش هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

دحاو مشش  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاصقانم نویسیمک 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

تعرس تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب بصن ، ، بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 117 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001467000122 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805626 :: هرازه هرازه :: 1401/08/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هر ) ) ینیمخ ماما  ردنب  راب  هنایاپ  هطوبرم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ ، هیهت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هر ) ) ینیمخ ماما  ردنب  راب  هنایاپ  هطوبرم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ ، هیهت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
137,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,850,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1401/12/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هیناما زاوها -   ، 6133448835 یتسپ :  دک  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس5805916 فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ، تازیهجت ، هحفص 11)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راب راب هنایاپ   هنایاپ هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 117 ھحفص 14 
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نیوزق ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Advance هخسن kaspersky سوریو یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس کی  ربراک   50

1101003247000065 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سوریو یتنآ  لوسنک  هلاسکی  ینابیتشپ  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( سوریو یتنآ  تالکشم  شرازگ  هئارا  لوسنک و  زا  هام  رد  راب  دیدزاب 1  )

3418636876 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یتخت  هاگشزرو  یوربوررمحا  لاله  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33236091-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220772-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .دشاب یم  تسویپ  طیارش  ) ناتسرامیب  HIS هب لاصتا  لباق  هاگشیامزآ  تاعالطا  ینابیتشپ  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000661 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یناجرم  دوعسم  دیس  هرامش 09153135480  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس کیکی   ربراک   ربراک   Advance 50Advance 50 هخسن   هخسن kasperskykaspersky سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1818

ناتسرامیب ناتسرامیب   HISHIS هبهب   لاصتا   لاصتا لباق   لباق هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تاعالطا   تاعالطا ینابیتشپ   ینابیتشپ رازفا   رازفا مرن   مرن 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 117 ھحفص 15 
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هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ   :: 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 06 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401.1402 رد  هاشنامرک  یزکرم ) ) سنارفر هاگشیامزآ  هکبش  رازفا و  تخس  رازفا  مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090305000005 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

-1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713783466 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  یزکرم  هاگشیامزآ  - ریشناوج نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291180-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213332-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت سناژروا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهد ششوپ  ار  تسویپ  لیاف  یاهزاین  یمامت  - هباشم دک  ناریا  - یرادا نویساموتا  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000179 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نوگراچ هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   DVD تابتاکم یاهرورس  نیب  طابترا  یرارقرب  ناکما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- هطوبرم ناسانشراک  اب  الاک  تلاصا  دات  - یمازلا ومد  هخسن  هیارا  - یمازلا روتکاف  شیپ  - ههام ود  لقادح  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231271-021  ، 44896381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896347-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401 .1402140 1 .1402 لاس   لاس ردرد   هاشنامرک   هاشنامرک یزکرم ) ) یزکرم )) سنارفر سنارفر هاگشیامزآ   هاگشیامزآ هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس رازفا   رازفا مرن   مرن تشادهگن   تشادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما ناونع : : ناونع 2020

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 lce warp سنسیال تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  تامدخ  حرش 

1101001120000039 زاین :  هرامش 
ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

96881805-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یتعنص  یاهکرهش  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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  تهج  رواشم  باختنا  تباب  لایر  غلبم 265/000/000  تکرش  نیادروارب  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شرف هشوخ  یناسر  عاطا  تیاس  ینابیتشپ  و 

1101001051000241 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلاع شزومآ  سیورس :  مان 
فاب تسد  شرف  هشوخ  تیاس  یناسر  عالطا  تیاس  یارب  رواشم  باختنا  1 دادعت : 

1402/07/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم ندوب  ربتعمان  ندوب و  صقان  ندرکن و  یراذگراب  تروص  رد  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  زارحا  طیارش  رد  هدش  هتساوخ  کرا  دم  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  هدننک  نیمات  تمیق 

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش   lce warplce warp  سنسیال سنسیال تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

شرف شرف هشوخ   هشوخ یناسر   یناسر عاطا   عاطا تیاس   تیاس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  ینف  تاصخشم  حرش  هک  نادور  تبث  نامتخاس  زا  یتمسق  لیمکت  تهج  نآ  تاقلعتم  رتویپماک و  هکبش  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  تسویپ  لیاف  لیمکت  .دشابیم  تسویپ 

1101004147000028 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 2500 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن هئارا  ار  نآ  تادنتسم  هدوب و  لاعف  رقتسم و  سابعردنب  رد  هدوب و  قوف  درومرد  دنتسم  یراک  هبرجت  یاراد  امتح  دیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  یرازگراب و  هناماس  قیرط  زا  تسیابیم  اددجم  لیمکت و  امازلا  مالعتسا  گرب  یاهنوتس 

7916763859 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  بنج  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330646-076  ، 33344527-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332452-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهبهب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دارالپ ددرت  تبث  ناوخ و  کالپ  رازفا  مرن  سنسیال و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094755000074 زاین :  هرامش 

ناهبهب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361944433 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  یرادرهش  یناقلاط  دیهش  نابایخ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52726174-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726171-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس زازا   یتمسق   یتمسق لیمکت   لیمکت تهج   تهج نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم وو   رتویپماک   رتویپماک هکبش   هکبش متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2424

ددرت ددرت تبث   تبث وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ رازفا   رازفا مرن   مرن وو   سنسیال   سنسیال یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ندعم تعنص و  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 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  Wallix Admin Bastation رازفا مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000214 زاین :  هرامش 
ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: 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 قبط   قبط Wallix Admin BastationWallix Admin Bastation رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2626

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

K 1 دیفس رفیام  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201098109000008 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  ییوجشناد  تامدخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  2,000 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یداصتقا  هسانش  یاراد  هدنشورف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم هداد  تدوع  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  دیفس  امتح  اه  تراک  - 2

.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  - 3
.دامراف لصاح  سامت  گنرهم  سدنهم  مناخ  هرامش 09192434434  اب  زاین  تروصرد  - 4

1417466619 یتسپ :  دک  ییوجشناد ،  تنواعم  نامتخاس  رذآ -  خ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66481607-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66464066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KK  11 دیفس   دیفس رفیام   رفیام تراک   تراک ناونع : : ناونع 2727
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رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یتایلمع  هقطنم  نارهت و  داتس  رد  هلاسکی  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  هیهت ،  بایغ :  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رزخ تفن 

1101093445000120 زاین :  هرامش 
رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش قبط  رزخ  تفن  تکرش  یتایلمع  هقطنم  نارهت و  داتس  رد  بایغ  روضح و  هاگتسد  زا  هلاسکی  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن و  هیهت ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدش تسویپ  راک 

.دوش یمن  یسررب  تساوخرد  ینف  داهنشیپ  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن تکرش   تکرش یتایلمع   یتایلمع هقطنم   هقطنم وو   نارهت   نارهت داتس   داتس ردرد   هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت بایغ :  :  بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
رزخ رزخ

2828
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نواعت هعسوت  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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نواعت هعسوت  کناب  یدربهار  لوحت  دنس  نیودت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000215 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم یرازگراب  تمیق و  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ ،  رد  جردنم  تامدخ  حرش  تامازلا و  قیقد  هعلاطم  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کناب  هدهع  هب  هدنرب  مالعا  ناگدننک و  تکرش  ینف  یسررب  .دنیامن  مادقا  هناماس  رد  مزال  تادنتسم  و 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032999-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت نواعت هعسوت   هعسوت کناب   کناب یدربهار   یدربهار لوحت   لوحت دنس   دنس نیودت   نیودت ناونع : : ناونع 2929
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نادمه ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رفن کی  نیمات  اب  هارمه  نادمه  ناتسا  بعش  هکبش  یرازفا و  تخس  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میقم تروصب  رازفا  تخس  هکبش و  هب  طلسم  هنایار  سانشراک 

1101001404000019 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/01 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق زیلانآ  هارمه  هب  تمیق  جرد  نمض  هدومن و  اضما  رهم و  تفایرد  سپ  ار  همیمضدادرارق  تامدخ و  حرش  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنتسه تیولوا  رد  ناتسا  یموب  یراکمه و  هقباس  یاراد  یاه  تکرش  .دنیامن  لیوحت  تکرش  هب  یراک  همزور  یداهنشیپ و 

6516633935 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  هناخ -  هدزیس  یلعوب -  نابایخ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38239864-081  ، 31555704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38343032-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکوب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم و  قبط  سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج  راکنامیپ  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092725000202 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم و  قبط  سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج  راکنامیپ  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5951867963 یتسپ :  دک  ناکوب ،  یرادرهش  نامتخاس  بالقنا  نابایخ  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222800-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46222800-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رفن رفن کیکی   نیمات   نیمات اباب   هارمه   هارمه نادمه   نادمه ناتسا   ناتسا بعش   بعش هکبش   هکبش وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
میقم میقم تروصب   تروصب رازفا   رازفا تخس   تخس وو   هکبش   هکبش هبهب   طلسم   طلسم هنایار   هنایار سانشراک   سانشراک

3030

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3131
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زیربت قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت تکرشرابنا  لیوحت  لحم  دشابیم - یتسویپ  تاصخشم  تسیل  قبط  (- FortiAnalyzer 150G(FAZ-150G- هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیمزیربت قرب  یورین 

1101005290000178 زاین :  هرامش 
زیربت قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTI ANALAYZER یتراجت مان   FAZ-300F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
بونج

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قرب یورین  عیزوت  تکرشرابنا  لیوحت  لحم  دشابیم - یتسویپ  تاصخشم  تسیل  قبط  (- FortiAnalyzer 150G(FAZ-150G- هاگتسد  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمزیربت

5157694374 یتسپ :  دک  نارطق ،  لوا  - یماظن نابایخ  - رصعیلو یوک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294805-041  ، 33328946-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328950-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 3232
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باتفآ هگنل و230  یاههاگتسیا 230  عطقلا  عیرس  یاهدیلک  یور  رب  یریذپ  نامرف  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000428 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپیلع مناخ  راکرس  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باتفآ باتفآ   230230 وو هگنل   هگنل   230230 یاههاگتسیا   یاههاگتسیا عطقلا   عطقلا عیرس   عیرس یاهدیلک   یاهدیلک یور   یور ربرب   یریذپ   یریذپ نامرف   نامرف ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3333

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسبش رهش  حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005736000026 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رتسبش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

رتسبش رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
حرش

یرون  ربیف  تاقاحلا  کپ 
 cat6 sftp

...و  42A .Batt

فذح مالعتسا  زا  یمالعا  طیارش  نتشادن  ندوب و  هدنرب  تروص  رد  دشاب و  تاعالطا ) لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما   ) اتفا زوجم  یاراد  دیاب  هدنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ 

5381855455 یتسپ :  دک  یرتسبش ،  دومحم  خیش  نابایخ  یادتبا  هر ) ) ماما نابایخ  رتسبش  رتسبش ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42420500-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423070-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   MB300 تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003464 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنس هدننک  هضرع  عجرم  . ABB Co هدنزاس عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   ABB یتراجت مان   MP200 لرتنک متسیس  دربراک   DSCA 125A لدم طابترا  درب  الاک :  مان 

رهگ لگ  نهآ 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

License For HIMA ELOP تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003463 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ   HIMA هدنزاس عجرم   BV7043 لدم  PLC هاگتسد هعطق  مدوم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  هب  رادیرخ  طیارش  تساوخرد و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32338212-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم   MB300MB300 تراک   تراک ناونع : : ناونع 3535

License For HIMA ELOPLicense For HIMA ELOP ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 117 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4ea24cefsness?user=37505&ntc=5804897
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5804897?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eg8ghbf33lcu2?user=37505&ntc=5804903
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5804903?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS AO 4*14BIT/6ES7 232-4HD32-0XB0  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
"

SIEMENS AI 8*13BIT/ 6ES7 231-4HF32-0XB0
1101090260000505 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یژرنا نیهاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIMENSE یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا   6ES7 لاتیجید یدورو  لوژام  تراک  الاک :  مان 

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

یژرنا نیهاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا   6ES7 لاتیجید یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یلام و  یتف ،  کرادم  یراذگ  راب  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  سامت 086-38244039  هرامش  هب  یزربلا  یاقآ  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38244034-086  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   66 ES7ES7  لاتیجید لاتیجید یدورو   یدورو لوژام   لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 117 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hytqf7bc97xg5?user=37505&ntc=5805137
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5805137?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلیپسا رلوک  روتینام  دربردام  هناخدرس و  ریارد  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002051 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  HANGZHOU MAIDI AND REFRIGERATION EQUIPMENT CO. LTD یتراجت مان   SDLC-164 لدم  in 2\1 زیاس یزلف  ریارد  رتلیف  الاک :  مان 

یکلم زیزع  هدننک  هضرع 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   P10-S-M-DC لدم روتینام  دربردام  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  مزال  تاعالطا  تفایرد  تهج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5805428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

149917 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یئوس تیمیل  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/08/01 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلیپسا تلیپسا رلوک   رلوک روتینام   روتینام دربردام   دربردام وو   هناخدرس   هناخدرس ریارد   ریارد رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 3838

یئوس یئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 117 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tng5y9k75z3jw?user=37505&ntc=5805348
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5805348?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l7lhj56eb24v4?user=37505&ntc=5805428
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5805428?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

R4000 لدم هلاناک   12 گولانآ نایرج  یدورو  تراک  ددع  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000196 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
متسیس ورکیم  زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  متسیس  ورکیم  زربلا  یتراجت  مان   AMS-R4000 لدم  RTU رود هار  هنایاپ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تاصخشم  قباطم   R4000 لدم هلاناک   12 گولانآ نایرج  یدورو  تراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم و یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هموح

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19:00هرامش  - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805833 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  ناگوان  ناوت  نیمات  لرتنک  متسیس  اقترا  تامدخ  ماجنا  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ورین  ناراکنامیپ -  هتشر :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت  تاسیسات و  هبتر 

کینورتکلا قرب و  عیانص  هبتر 

یرادا نامتخاس  یمتسر -  دیهش  راولب  یاهتنا  جیسب -  هارگرزب  دهشم -   :: سردآ سردآ

33030482-051-05133030483 :: نفلت :: www.ets.mashhad.ir - vendor.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

R4000R4000 لدم لدم هلاناک   هلاناک   1212 گولانآ گولانآ نایرج   نایرج یدورو   یدورو تراک   تراک ددع   ددع 44 ناونع : : ناونع 4040

ناگوان ناگوان ناوت   ناوت نیمات   نیمات لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس اقترا   اقترا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 4141
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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 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003208 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زیربت یزاسروسرپمک  هدننک  هضرع  عجرم  زیربت  یزاسروسرپمک  یتراجت  مان  روسرپمک  صوصخم  دربراک  لدم 1500  لنپ  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زیربت یزاسروسرپمک  هدننک  هضرع  عجرم  زیربت  یزاسروسرپمک  یتراجت  مان  روسرپمک  صوصخم  دربراک  لدم 1000  لنپ  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسرپمک روسرپمک صوصخم   صوصخم دربراک   دربراک   15001500 لدم   لدم لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 4242
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بای بیع  هاگتسد  یکینورتکلا  تمواقم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000089 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیدنا تعنص  یتآ  هدننک  هضرع  عجرم   61N215 ینف هسانش  مها  ولیک  رادقم 2   SMD تباث تمواقم  الاک :  مان 

ددع 23 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بای بای بیع   بیع هاگتسد   هاگتسد یکینورتکلا   یکینورتکلا تمواقم   تمواقم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک زا  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، هاگدورف - : یسرزاب  یربوان و  کمک  یاهمتسیس  تازیهجت و  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و هاگدورف -  یسرزاب  کمک  یاه  متسیس  هاگتسد و  زا  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، یطابترا -  یربوان و  کمک  یاه  متسیس  اههاگتسد و 

هاگدورف یسرزاب  یربوان و  کمک  یاهمتسیس  تازیهجت و  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101093228001453 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رفاسم ییاوه  لقنو  لمح  سیورس :  مان 

تامدخ  1 دادعت : 
1401/12/05 زاین :  خیرات 

هیدیما ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  مئامض  خرن و  داهنشیپ  گرب  دانسا و  دیرخ  هنیزه  یزیراو  شیف  ریوصت  هدش و  هتساوخ  یاه  همانیهاوگ  کرادم و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( لایر 000ر000ر540ر5  دروارب :  یراجاغآ -  هاگدورف  یرجم :  دحاو  )

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52620038-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تازیهجت تازیهجت وو   اههاگتسد   اههاگتسد یطابترا -  -  یطابترا وو   یسرزاب   یسرزاب وو   یربوان   یربوان کمک   کمک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   تازیهجت   تازیهجت زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
ییویدار ییویدار یاه   یاه نتنآ   نتنآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یرادهگن   یرادهگن یهاگدورف -  -  یهاگدورف تامدخ   تامدخ

4444
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نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات دروم  امازلا  تکرش  .تسیمازلا  لحم  زا  دیدزاب  .تسویپ  لیاف  قبط  نآ  بصن  کیتاموتا و  قیرح  یافطا  متسیس  مزاول  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب نیوزق  رهش  یناشن  شتآ  نامزاس 
1101005428000109 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شتآ نامزاس  دات  دروم  امازلا  تکرش  .تسیمازلا  لحم  زا  دیدزاب  .تسویپ  لیاف  قبط  نآ  بصن  کیتاموتا و  قیرح  یافطا  متسیس  مزاول  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب نیوزق  رهش  یناشن 

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: 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

نآنآ بصن   بصن وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس مزاول   مزاول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4545
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ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکیرب ترا  زاگ  هدنهد  ناشن  چیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000427 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماگشیپ شیدنا  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم   GMA 8X لدم ینمیا  یاه  متسیس  هدننک  لرتنک  زاگ و  هدنهد  ناشن  یکیرتکلا  رلرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
زوس زاگ  باهش  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  زوس  زاگ  باهش  هدنزاس  عجرم   CNG نزخم راشف  هجرد  هدنهد  ناشن  دربراک   P02 لماک جنس  راشف  الاک :  مان 

تس 35 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم  هدننک  نمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا .  هباشم  دک  ناریا 

رهمرذآ 09900482852 سدنهم  یاقآ  بانج  ینف  سانشراک 

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف هجرد   هجرد هدنهد   هدنهد ناشن   ناشن دربراک   دربراک   P02P02 لماک   لماک جنس   جنس راشف   راشف ینمیا -  -  ینمیا یاه   یاه متسیس   متسیس هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک وو   زاگ   زاگ هدنهد   هدنهد ناشن   ناشن یکیرتکلا   یکیرتکلا رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع
CNGCNG نزخم   نزخم
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  رمشاک  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رمشاک  ناتسرهش  لضفلاوبا ع  ترضح  ناتسرامیب  نامیاز  کولب  زاین  دروم  یقرب  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091343000070 زاین :  هرامش 

رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  سکتیز  یتراجت  مان   ZX 1800 N لدم قیرح  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت و زا  سپ  زور  رثکادح 45  باسح  هیوست  دشاب -  یم  الاک  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  - تسا هباشم  اهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نابغاب 09151364607 یاقآ  - رمشاک نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادباسح  رد  دنس  تبث  ینف و  تیریدم  طسوت  الاک  دات 

9671616674 یتسپ :  دک  داجس ،  ژاساپ  یوربور  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55234223-051  ، 55227502-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55227501-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 4747
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" P/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM"GENERAL MONITORS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپ  مالقا  حرش  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا 

1101097847000091 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

ینف هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   GENERAL MONITORS هدنزاس عجرم   GM 400 لدم سکاب  لارنج  یور  رب  دربراک  قیرح  مالعا  روسنس  الاک :  مان 
مامت نارهت  یسدنهم  و 

ددع 35 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312238-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالقا   مالقا حرش   حرش .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا " " P/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM"GENERAL MONITORSP/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM"GENERAL MONITORS ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم

4848
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دزی ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی ناتسا  هپس  کناب  فابدزی  هبعش   FM200 متسیس تازیهجت  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003413000016 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ دراوم  اب  قباطم  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هبعش  1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  مزال  لیاسو.تسا  هدش  یرادیرخ  البق  زاین  دروم  لیاسو  هدمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  هناماس  رد  زین  یزادنا  هار  هنیزه 

8917955195 یتسپ :  دک  یروهمج ،  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31595969-035  ، 35229995-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35229920-035 :: 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

نارهت شرا  نت  نور  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . قرب حالصا  قیرح و  نالعا  متسیس  ماجنا  ( 2 هرواشم .  ماجنا  ( 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030641000036 زاین :  هرامش 

نارهت شرا  نت  نور  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 2 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  دامرف .  مادقا  لحم  زا  دیدزاب  هب  تبسن  خساپ  زا  لبق  انمض  دامن  هعلاطم  ار  یتسویپ  لیاف  افطل  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یرادا  تاعاس  رد  هرامش 09198978853  اب  ینف  لاوس  نتشاد 

1653915981 یتسپ :  دک  هچوک 162 ،  - اینرادغاب نابایخ  - یرقاب هارگرزب  عطاقت  زا  دعب  - تلاسر هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77880161-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77883196-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی دزی ناتسا   ناتسا هپس   هپس کناب   کناب فابدزی   فابدزی هبعش   هبعش   FM200FM200 متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

 . . قرب قرب حالصا   حالصا وو   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ماجنا   ماجنا ( ( 22 هرواشم   هرواشم ماجنا   ماجنا ( ( 11 ناونع : : ناونع 5050
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000203 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  یتسویپ  تمیق  داهنشیپ  بلاق  رد  تامدخ و  حرش  ینف و  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  نایتایب  سدنهم  هرامش 09125990522  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد 

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

88952990-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل کچ  اب  قباطم  ناتسرل  هقطنم  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  زا  هنایلاس  دیدزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002039 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 450 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  ددرگ و  هعلاطم  تسویپ  لیاف  تاحیضوت  هیلک 

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

33495151-086  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5151

قیرح قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس زازا   هنایلاس   هنایلاس دیدزاب   دیدزاب ناونع : : ناونع 5252

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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نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ربعم  بونج  لامش و  علض  زا  زلف ، هزاس  اب  فکمه ) یور  هقبط  یفنم و 9  هقبط   2  ) هقبط یاراد 13  کلم  یرادا - : دحاو  ینمیا  عاقترا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... لاعف و قیرح  مالعا  متسیس  دقاف  کلم  یراجت -  یرادا  قرش  برغ و  علض 

تسا  یمازلا  دیدزاب  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا 
یناشن شتآ  ینمیا  تامدخ  ماجنا  ددرگ  هعجارم  تسویپ  حرش  هب 

یناشن  شتآ  نامزاس  دیئات  دروم  یاه  تکرش 

1101050381000022 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
نامتخاس  1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414618566 یتسپ :  دک  کالپ 279 ،  هلال  لته  گنیکراپ  یربور  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88950579-021  ، 88988098-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88984597-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا دحاو   دحاو ینمیا   ینمیا اقترا   اقترا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5353

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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نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یداهنشیپ  تمیق  هب   ) .تسیمازلا تمیق  داهنشیپ  مالعا  ارجا و  زا  لبق  لحم  زا  دیدزاب  .نتسرامیب  یاهرپمد  ریاف  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوشیمن هداد  رثا  بیترت  دیدزاب  مدع  تروص 

1101005428000104 زاین :  هرامش 
نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدزاب مدع  تروص  رد  یداهنشیپ  تمیق  هب   ) .تسیمازلا تمیق  داهنشیپ  مالعا  ارجا و  زا  لبق  لحم  زا  دیدزاب  .نتسرامیب  یاهرپمد  ریاف  ضیوعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوشیمن هداد  رثا  بیترت 

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: 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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5805897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

146714 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ویتکا ویدار  روتکتد  صوصخم  تکوس  درب  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/03 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   3131 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرامیب ناتسرامیب یاهرپمد   یاهرپمد ریاف   ریاف ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 5454

ویتکا ویتکا ویدار   ویدار روتکتد   روتکتد صوصخم   صوصخم تکوس   تکوس درب   درب ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ لیاف  گرب  ود  تاصخشم  حرش  اب  یتارباخم )  تاعطق  تاقلعتم (  روتکاتنک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 

1101092586000216 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   DS1073-03-1 ینف هسانش  هعطق  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   DS1073-03-1FCB6 ینف هسانش  هعطق  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   DS1069-03MRT6 ینف هسانش  هعطق  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   DS1069-03ECT ینف هسانش  هعطق  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   DS1073-08FCW ینف هسانش  هعطق  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   VH-8A ینف هسانش  هعطق  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   VH-7AW ینف هسانش  هعطق  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   MCB6 ینف هسانش  هعطق  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   116COB-2A ینف هسانش  هعطق  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   DS1071-2X5FCB6 ینف هسانش  هعطق  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسویپ لیاف  تاصخشم  حرش  اب  یتارباخم )  تاعطق  تاقلعتم (  روتکاتنک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هناماس  تسویپ  مالعتسا  طیارش  و  گربود )   ) مالعتسا لیاف 

.تسا تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 
هارمه 09925517626 هرامش 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

 ( ( یتارباخم یتارباخم تاعطق   تاعطق تاقلعتم (  (  تاقلعتم وو   روتکاتنک   روتکاتنک ناونع : : ناونع 5656
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38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب دیرخ  تامازلا  ینف و  تاصخشم  یواح  گرب  کی  تازیهجت و  دادعت  عون و  لماش  گرب  کی  اب  قباطم  چیئوس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ

 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101005221000432 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروانف دربراک  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  یروانف  دربراک  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-QSFP-SR-BD لدم یرون  ربیف   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لیمکت  تسیابیم  تسویپ )  هب   ) هدنهد داهنشیپ  یاه  تکرش  تاصخشم  تاعالطا  هگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف   SFPSFP  لوژام لوژام ناونع : : ناونع 5757
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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 16 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  هاگتسد  کی  psl-24s-2960 چیوس هاگتسد - جنپ  Unifi-Ac-Pro تنیوپ سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000210 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800VT-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

نارود قفا  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   FortiAP-223B لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد الاک  تریاغم  تروصرددینک  تمیق  یراذگراب  هب  مادقا  هدش  تساوخرد  تاصخشم  اب  الاک  لیوحتو  هیهت  ییاناوت  تروص  رد  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  زور  تخادرپو 60  درکرهش  هاگشناد  رد  الاک  لیوحت  دوش  یم  هداد  تدوع  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  الاک  دیرخ  هلحرمره 

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

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هاگتسد   هاگتسد کیکی   psl-24s -2960ps l-24s -2960 چیوس   چیوس هاگتسد - - هاگتسد جنپ   جنپ Unifi-Ac-ProUnifi-Ac-Pro  تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 5858
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قرب تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش و تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  دادعت 50  هب  ییاوه  تسپ  تقرس  نالعا  دنمشوه و  تظافح  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 4  طیارش 

1101007004000176 زاین :  هرامش 
قرب تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لتاراف  هدنزاس  عجرم   ATS10K لدم دنمشوه  چوس  تظافح  لرتنک و  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  ار  دوخ  تاداهنشیپ  دنشاب  یم  زاجم  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت  .تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروص  هب  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت  .دنیامن  هئارا 

9414991187 یتسپ :  دک  قرب ،  ورین  عیزوت  تکرش  یناقلاط -  نابایخ  یناگرزااب -  نادیم  درونجب -  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31777412-058  ، 31777413-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235134-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاوه ییاوه تسپ   تسپ تقرس   تقرس نالعا   نالعا وو   دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959
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زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم  ) لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هناهام  تروص  هب  ههام و  تخادرپ 8  نامز  تدم 

1101007003000099 زاین :  هرامش 
زاریش قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم راکهار  زیر  هیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-60F هنایار هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعتسا  دادرارق / هب  تمیق  لیدعت  تخادرپ و  شیپ  هنوگچیه  .دوش  یم  مالعا  دودرم  تمیق ، مالعتسا  کرادم  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیمن قلعت 

7144714518 یتسپ :  دک  هچوک 3 ،  شبن  یگدنزاس -  داهج  نابایخ  یادتبا  یدازآ -  نادیم  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32290132-071  ، 32272101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32293266-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 6060
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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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روک طاقن  عفر  یاتسار  رد  تادیهمت  ذاختا  ییاسانش و  تهج  یسناکرف  شیاپ  روظنم  هب  دور  دنورا  هاربآ  رد  گنیلانگیس  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییویدار 

یسمش هام  دادرارق 3  یارجا  تدم 
1101005867000169 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب .  یم  تسویپب  قیقد  هعلاطم  تهج   PDF لیاف تروص  هب  دادرارق  یصوصخ  طیارش  تادنتسم و  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06153507423  - نایلیثمت 09167877848 یدهم  یاقآ  مزال  ینف  تاحیضوت  هئارا  تهج  افرص  رظان  سامت  هرامش  - 2

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

53507067-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روک روک طاقن   طاقن عفر   عفر یاتسار   یاتسار ردرد   تادیهمت   تادیهمت ذاختا   ذاختا وو   ییاسانش   ییاسانش تهج   تهج یسناکرف   یسناکرف شیاپ   شیاپ روظنم   روظنم هبهب   دور   دور دنورا   دنورا هاربآ   هاربآ ردرد   گنیلانگیس   گنیلانگیس تست   تست ناونع : : ناونع
یسمش یسمش هام   هام دادرارق  33   دادرارق یارجا   یارجا تدم   تدم ییویدار   ییویدار

6161
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ناریا یلم  کناب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

computer CASE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009001000061 زاین :  هرامش 

نارهت ناریا  یلم  کناب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
COMPUTER case - 

Mother board ASUS Z690
CPU I7 12700

RAM 8G
VGA ASUS 6G 1660 TI TUF

CASE GREEN
POWER GREEN 580W

HDD 1T
 SSD 120G

FAN GREEN
ODD

دشاب هکبش 10/100/1000  تراک  یاراد  امتح   MB
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههام  کی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یمساق سامت 02161422078  هرامش  دوش (  هداد  روتکاف  شیپ  رد  تاحیضوت 

1135933763 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  ناتسرامیب  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یبونج  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61420-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66735210-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

computer CASEcomputer CASE ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یتارباخم  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000160 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
وات نیهب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   TAGRA هدنزاس عجرم   Tagra KAD-VHF لدم  VHF دناب سالگربیاف  یهاگتسیا  نتنآ  الاک :  مان 

ریبدت
ددع 2 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قبط  مالقا  یمامت   - هاگشناد لاور  قبط  یتخادرپ   - هدنشورف اب  هیارک  هنیزه   - فاوخ تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  تمیق 

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

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 117 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vxnurwm5gwyd5?user=37505&ntc=5805117
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5805117?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یتارباخم  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000162 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
وات نیهب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   TAGRA هدنزاس عجرم   Tagra KAD-VHF لدم  VHF دناب سالگربیاف  یهاگتسیا  نتنآ  الاک :  مان 

ریبدت
ددع 2 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قبط  مالقا  یمامت   - هاگشناد لاور  قبط  یتخادرپ   - هدنشورف اب  هیارک  هنیزه   - فاوخ تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  تمیق 

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

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالگربیاف سالگربیاف یهاگتسیا   یهاگتسیا نتنآ   نتنآ یتارباخم -  -  یتارباخم ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یتارباخم  وویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000161 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
وات نیهب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   TAGRA هدنزاس عجرم   Tagra KAD-VHF لدم  VHF دناب سالگربیاف  یهاگتسیا  نتنآ  الاک :  مان 

ریبدت
ددع 2 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قبط  مالقا  یمامت   - هاگشناد لاور  قبط  یتخادرپ   - هدنشورف اب  هیارک  هنیزه   - فاوخ تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  تمیق 

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

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم وویدار   وویدار ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یتارباخم  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000163 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
وات نیهب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   TAGRA هدنزاس عجرم   Tagra KAD-VHF لدم  VHF دناب سالگربیاف  یهاگتسیا  نتنآ  الاک :  مان 

ریبدت
ددع 2 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قبط  مالقا  یمامت   - هاگشناد لاور  قبط  یتخادرپ   - هدنشورف اب  هیارک  هنیزه   - فاوخ تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  تمیق 

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

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم یتارباخم ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 6666

وو اهاه   لدمددع   لدمددع   66 دادعت دادعت UT682UT682 وو ددع   ددع 11 دادعت دادعت   nf488nf488 -- ددع ددع 11 دادعت دادعت هبهب   ct04 ect04 e وو   ددع   ددع دادعت  33 دادعت هبهب   dk308cdk308c هکبش   هکبش لباک   لباک رتست   رتست ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم اهاه   الاک   الاک دکدک   )) تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم

6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اه و لدمددع   6 دادعت UT682ددع و 1 دادعت  nf488- ددع 1 دادعت هب  ct04 e ددع و دادعت 3 هب  dk308c هکبش لباک  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  اه  الاک  دک  ) تسویپ تاصخشم 

1101001022001341 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک  SHENZEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO. LTD هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   CLT-1000 لدم هکبش  لباک  رتست  الاک :  مان 
للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   STANDARD ELECTRIC WORKSCO . LTD هدنزاس عجرم   SEW یتراجت مان   CB 165 لدم هکبش  لباک  رتست  الاک :  مان 
للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

هداز عیفر  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم   ANRITUS یتراجت مان   S331L SITE MASTER لدم هکبش  لباک  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
هداز عیفر  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم   ANRITUS یتراجت مان   S331L-SITE-MASTER لدم هکبش  لباک  رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  تهج.دوش  هیهت  تسویپ  ریوصت  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  زاین  ، دشاب یم  یمازلا  ریداقم  تسرهف  لیمکت  اضما و  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  شنم 05136098888  نوهآ  یاقآ  طوبرم  سانشراک 

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

36098888-051  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطاو تاعالطاو یروانف   یروانف دحاو   دحاو تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868
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روباشین هاگشناد  تاعالطاو  یروانف  دحاو  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090955000020 زاین :  هرامش 

روباشین هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتعنص تراهم  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   UBIQUITI هدنزاس عجرم   UBIQUITI یتراجت مان   Unify AP AC PRO لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

فاریس
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
دوعسم هدننک  هضرع  عجرم  کیرتکلا  تراپ  هدنزاس  عجرم   P2204 لدم  A 10 نایرج تدش   V 220 ژاتلو  cm 180 میس لوط  رایس  هناخ  قرب 4  زیرپ  الاک :  مان 

یلامک
ددع 10 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
هکبش تاطابترا  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   SXTsq 5 لدم هاتوک  درب  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

رهش دنمشوه 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ نیون  رصع  نارگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   G.H.K هدنزاس عجرم   PA-24-3 لدم  A 3 ژاتلو  V 24 رپمآ  DC هب  AC روتپادآ الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تلو روتپادآ 12  ددع   2
تلو  24 روتپادآ ددع   2

.دشاب یم  هدننک  نیم  ات  اب  لمح  هیارک  / .دریذپ یم  تروص  هطوبرم  سانشراک  داتو  لیوحتزا  سپ  تخادرپ 
یدرجتسد سدنهم  09151542519 // نایئاکب سدنهم  09153527020: سامت یاه  نفلت 

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

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

43305234-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسرهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوخ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس هاگتسد  کی  چیئوس CISSCO C9200-L-24P 4SFP و  هاگتسد  کی  رتور CISSCO 2911-K9 و  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CISSCO CBS350-24P

1101090791000022 زاین :  هرامش 
یوخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

هکبش رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  دشاب و  یم  یمازلا  تسا  هدش  یراذگراب  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هک  مالعتسا  طیارش  اهزوجم و  کرادم ،  اه ،  یهاوگ  یمامت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیوش یم  جراخ  مالعتسا  رود  زا  تامازلا  نیا  ندرکن  تیاعر 

 - ، مشاه ینب  رمق  ناتسرامیب  بنج  یرظتنم - دیهش  نابایخ  جیسب - نادیم  یوخ - ناتسرهش  یبرغ - ناجیابرذآ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5819637599 یتسپ :  دک 

36367245-044  ، 3633212-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36339841-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISSCOCISSCO چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو     CISSCO C9200 -L-24P 4SFPCISSCO C9200 -L-24P 4SFP  چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو     CISSCO 2911 -K9CISSCO 2911 -K9  رتور رتور هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
CBS350-24PCBS350-24P

6969
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هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  لسناریا  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000165 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یمکح امه  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   D840R لدم یلومعم  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قبط  مالقا  یمامت   - هاگشناد لاور  قبط  یتخادرپ   - هدنشورف اب  هیارک  هنیزه   - فاوخ تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  تمیق 

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

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5805848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لسناریا لسناریا مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7070

یکیرتکلا یکیرتکلا سناکرف   سناکرف رتم   رتم رتم -  -  رتم رپمآ   رپمآ یکیرتکلا -  -  یکیرتکلا لانیمرت   لانیمرت راشف -  -  راشف هلر   هلر -- رتم رتم هلر   هلر -- چوس چوس هبعج   هبعج هکبش -  -  هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 7171
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  دیرخ 8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003205 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

چوس هبعج  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رتم هلر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

راشف هلر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رتم رپمآ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رتم رپمآ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یکیرتکلا سناکرف  رتم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  هدادرثا  بیترت  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  یمازلا  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24018-061  ، 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

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص 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 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک هنایار -  -  هنایار سوام   سوام وو   دروبیک   دروبیک تستس   میساب -  -  میساب نوفده   نوفده هنایار -  -  هنایار وگوگ   دنلب   دنلب هنایار -  -  هنایار سوام   سوام ناونع : : ناونع 7272
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ددرگ هئارا  تسویپ  لیاف  ساسارب  تسیاب  یم  داهنشیپ  تسا و  یلک  زاین  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000245 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سراپ وکین  نورتون  هدننک  هضرع  عجرم   A4TECH یتراجت مان   OP-620 D لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

یریاشع دیمح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   TS2010 لدم هنایار  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
داژن یناهفصا  یلضفا  الیهس  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   A4TECH یتراجت مان   MK-690 میساب نوفده  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

رواشم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   A4TECH هدنزاس عجرم   A4TECH یتراجت مان   3100N لدم هنایار  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
داسرف رتسگ  طابترا 

تس 10 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20030 لدم  m 3 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20050 لدم  m 5 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یک  یتراجت  مان   K-CH140015 لدم  m 1/5 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلصا ربتعم و  یتناراگ  یاراد  الاک  یمامت  تسا -  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22164087-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...  ... وو یراوید   یراوید کرکر   ینیس   ینیس قرب -  -  قرب لباک   لباک یرون -  -  یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش لباک   لباک یرون -  -  یرون ربیف   ربیف لیت   لیت گیپ   گیپ رپماج   رپماج ناونع : : ناونع 7373
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تسیمازلا یگنهامه   . هدننک نیمات  هدهعب  تایلام  همیب و  تاروسک  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   . نارهت زا  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرقاب سامت 09197437440  هرامش  .
1101092119000060 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
F.C.C.C یتراجت مان  یرون  ربیف  لباک  لاصتا  یرون  ربیف  لباک  عون  لوط  دقاف   SC روتکناک اب  یرون  ربیف  لیت  گیپ  رپماج  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم   SMLWPF لدم  m 3 لوط یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
یگیب لیعامسا  اضرمالغ  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یلور  هتسب   mm 25 زیاس قرب  بسچ  راون  الاک :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

یرتم هرقرق   mm^2 1/5 عطقم حطس   V 1000-600 ژاتلو  PVC شکور سنج   PVC قیاع سنج  سم  یداه  سنج   NYCY 2x1.5rm/1.5 قرب لباک  الاک :  مان 
نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 

رتم 5 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

یئاقآ هلال  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GS یتراجت مان   12V لدم  V 12 ژاتلو هتسبرادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TSC-2012 لدم یراوید  کر  ینیس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

سودرف تراجت  نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   CM01R لدم کر  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
سودرف تراجت  نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   RP5U لدم  RJ45 هکبش تکوس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  حرط   in 19 درادناتسا اب  تروپ  رواپ 8  لوژام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ETK151505 لدم کنارت  دیفس  رد  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارا الاک و  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  ات  باسح  هیوست   . .ددرگ لیوحت  تسویپ  تسیل  قبط  دیاب  مالقا  دشاب و  یم  هباشم  اه  الاک  یمامت  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوشیم رداص  دقن  کچ  یمسر  روتکاف 

1599845318 یتسپ :  دک  نامتخاس 290 ،  ینرق  دبهپس  عطاقت  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83702056-021  ، 88803876-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88808665-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401-07-241401-07-25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5805896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتامروفنا یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارجا تینما  رواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001418000003 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتسا و5804395 یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  دیرخ 
...

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا5804477 هار  بصن و  یطابترا و  یبناج  تازیهجت  یا و  هداج  تراظن  نیبرود  هحفص 61)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

کیتامروفنا کیتامروفنا ناونع : : ناونع 7474

ارجا ارجا تینما   تینما رواشم   رواشم ناونع : : ناونع 7575
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

هتسب5804609 رادم  متسیس  یزادنا  هار  یارب  هحفص 68)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگشیامزآ5804908 هکبش  رازفا و  تخس  رازفا  مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما 
لاس 1401.1402 رد  هاشنامرک  یزکرم ) ) سنارفر

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کنیل5804937 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
رتنیرپ ، ییویدار

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشاب5805050 یم  تسویپ  تامدخ  حرش   lce warp سنسیال تامدخ  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شرف5805100 هشوخ  یناسر  عاطا  تیاس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  تهج  رواشم  هحفص 14)باختنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس5805146 زا  یتمسق  لیمکت  تهج  نآ  تاقلعتم  رتویپماک و  هکبش  متسیس  هحفص 14)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5805236 لیاف  قبط  Wallix Admin Bastation رازفا مرن  هحفص 14)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا5805519 بعش  هکبش  یرازفا و  تخس  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تایلمع 
تروصب رازفا  تخس  هکبش و  هب  طلسم  هنایار  سانشراک  رفن  کی  نیمات  اب  هارمه  نادمه 

میقم

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار5805804 هکبش  هحفص 14)لاوریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " 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 117 ھحفص 61 
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نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت نادمه (  ریالم -  روحم  هغاز  هندرگ  رد  یزادنا  هار  بصن و  یطابترا و  یبناج  تازیهجت  یا و  هداج  تراظن  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( مالعتسا 1401-43

1101003123000088 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هناماس 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسر یگدنیامن  کردم  نتشاد  ددرگ .  یرازگراب  هناماس  رد  امتح  تمیق  داهنشیپ  گرب  ددرگ و  هئارا  تمیق  داهنشیپ  گرب  اب  بسانتم  اهتمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش یم  نیمات  تکرش  نآ  زا  دنرب  تازیهجت  هک  یناگدنیامن  زا  یکی  زا  یمسر  همان  ای  تسا و  نیبرود  هدننک  دیلوت  هک  یتکرش  زا  هطساوالب 

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یطابترا   یطابترا یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   یایا   هداج   هداج تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 117 ھحفص 62 
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جدننس هقطنم 2  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 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام شش  جدننس  ود  هقطنم  یرادرهش  هدودحم  رد  عقاو  رسیان  یرهش  لصفنم  هیحان  زاین  دروم  یسرپ  لودج  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( مود هلحرم   ) مود 1401

1101005694000232 زاین :  هرامش 
جدننس هقطنم 2  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/29 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا رد  هدش  تبث  لک  یداهنشیپ  تمیق  نیرت  نیئاپ  هدنرب ،  نعت  کالم  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  یتسویپ  مالعتسا  یراذگراب  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  دودرم  هدش  هئارا  داهنشیپ  ماجنا ،  مدع  تروص  رد  دشاب  یم  داتس  هناماس  رد  هدش  یراذگراب 

6616754451 یتسپ :  دک  جدننس ،   2 هقطنم یرادرهش  نامتخاس  یکمن  دیهش  نابایخ  - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239750-087  ، 33282391-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282391-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زابهش یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005892000026 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  زابهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناماس امن  هر  نمیا  هدنزاس  عجرم  ناماس  امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   20x100 cm زیاس لیطتسم  لکش  یلیر  یامن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3864165735 یتسپ :  دک  زابهش ،  یرادرهش  - زابهش رهش  - دنزاش ناتسرهش  - یزکرم ناتسا  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38233521-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38233522-086 :: 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 لودج   لودج لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7777

یلیر یلیر یامن   یامن ریسم   ریسم ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا زوجم  ذخا  اب  سیلپ  دک  یاراد  هنیبرود  ییوردوخ 4  نکاس  تافلخت  هزیناکم  تبث  هناماس  یزادنا  ار  بصن و  هیهت و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روهار سیلپ 

1101094755000073 زاین :  هرامش 
ناهبهب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361944433 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  یرادرهش  یناقلاط  دیهش  نابایخ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52726174-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726171-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکیفارت دیفس  درز و  حلاصم (  هارمهب  کیتاموتا  هاگتسد  اب  یشک  طخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093013000084 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  دابادومحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  40000 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یرازگراب  تادنتسم  کرادم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4631613514 یتسپ :  دک  دابآدومحم ،  یرادرهش  نیفعضتسم -  راولب  یدازآ -  نابایخ  دابآدومحم -  ناردنزام -  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44748101-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44748105-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا زوجم   زوجم ذخا   ذخا اباب   سیلپ   سیلپ دکدک   یاراد   یاراد هنیبرود   هنیبرود   44 ییوردوخ   ییوردوخ نکاس   نکاس تافلخت   تافلخت هزیناکم   هزیناکم تبث   تبث هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا ارار   وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
روهار روهار سیلپ   سیلپ

7979

(( یکیفارت یکیفارت دیفس   دیفس وو   درز   درز حلاصم (  (  حلاصم هارمهب   هارمهب کیتاموتا   کیتاموتا هاگتسد   هاگتسد اباب   یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8080

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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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5804669 حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 24)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبل ینهآ  لیر  یزلف -  رواک  اب  هتنازاراب  رتم  مرگولیک  دیاس 600 روتوم  )و  عبرم رتم  کی  تماخض 0.8( اب  یدالوف  یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینها 4*4 لیفورپ  - چنیا تفش 4  - تناس 10

1101030038000046 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

لامش ریوصت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MASTER لدم  1x1 m داعبا یدالوف  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا و هار  بصن و   - دشاب یم  کالم  یریگ  هزادنا  یزادنا و  هارو  بصن  زا  سپ  یعقاوژارتم  دشاب و  یم  عبرم  رتم  کی  ساسا  رب  تمیق  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  تایلام  همیب و  تسبراد و  یراکشوج و 

5713747871 یتسپ :  دک  رگتشک ،  نابایخ  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471717-044  ، 33460858-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447220-044 :: 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

یدالوف یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 8181

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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روشک ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس لیم   5 نتماخض رتشیب  ینمیا  تهج  فرط  راهچ  باق  اب  یشکچ  یسم  یا  هروک  گنر  یا  هناخراک  کیرباف  ینوئدراکآ  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یا  هگنل  ود  - تشپ اتشپ   230*490

1101000012000327 زاین :  هرامش 
روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ینانر  نایقداص  یلعدمحم  هدنزاس  عجرم  دنلزر  یتراجت  مان  یعبرم  رتم  زیاس  ینهآ  سنج   mm 5 تماخض  2NA لدم یلیر  ینوئدراکآ  رد  الاک :  مان 
ینانر نایقداص  یلعدمحم  هدننک 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپدمحم 84865228 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: 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

ینهآ ینهآ سنج   سنج   mmmm  55 تماخض   تماخض   22 NANA  لدم لدم یلیر   یلیر ینوئدراکآ   ینوئدراکآ ردرد   ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  یرادناتسا   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدوعسم یاقآ  یگنهامه  نفلت  هنازخ 1404/03/26  دانسا  تخادرپ  هوحن  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یا  هشیش  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   03831342213

1101000056000026 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGNM لدم دنلب  یا  هشیش  ینایم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدوعسم یاقآ  یگنهامه  نفلت  هنازخ 1404/03/26  دانسا  تخادرپ  هوحن  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دنلب  یا  هشیش  تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  دشاب  هتشاد  توافت  تسویپ  لیاف  اب  هعطق  کی  رگا  یتح  تسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم   03831342213

8815713111 یتسپ :  دک  یناشاک ،  نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31343160-038  ، 31343101-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330125-038 :: 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

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرزب یاهگنیکراپ  یتعنص و  سکبریگ  روتوم و  لماش  یلیر  کیتاموتا  برد  سکبریگ  روتوم  هاگتسد  ود  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000007 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یزکرم رد  تاشورپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  تنلسکا  لدم   V 220 ژاتلو  W 370 ناوت یلیر  برد  روتوم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  دیتشاد  رتشیب  ییامنهار  هب  زاین  هکیتروص  رد  تسویپ  لیاف  لماک  قیقد و  هعلاطم  زا  سپ  تسا  هباشم  هدش  تبث  دک  ناری   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یتهزن  یاقآ   09133407616

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: 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

یایا هشیش   هشیش تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8383

گرزب گرزب یاهگنیکراپ   یاهگنیکراپ وو   یتعنص   یتعنص سکبریگ   سکبریگ وو   روتوم   روتوم لماش   لماش یلیر   یلیر کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد سکبریگ   سکبریگ روتوم   روتوم هاگتسد   هاگتسد ودود   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8484

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

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

یسرزاب و5805910 یربوان و  کمک  یاهمتسیس  تازیهجت و  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یراذگاو 
نتنآ یزادنا  هار  بصن و  یرادهگن و  یهاگدورف -  تامدخ  تازیهجت  اههاگتسد و  یطابترا - 

ییویدار یاه 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " 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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دورناوج یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... کیتسا و یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005401000052 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  دورناوج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   B 1020 لدم  LCD نویزیولت یراوید  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
زادرپ ناملپد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DP-220 لدم رازفا  مرن   CD هارمه هب  ییویدار  تاملاکم  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

رترب ریوصت  عیانص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  اترب   HVL55D88S لدم  in 55 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
هداد شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-S100T20V22 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
روفصع لآ  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-N162-401408 لدم هکبش  تحت  لاناک  رآ 16  یو  نا  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   JOYSTICK GESSMANN یتراجت مان   V61 لدم لاقتنا  ییاج و  هباج  لیقثرج  دربراک  هتهج  ود  کیتسا  یوج  الاک :  مان 
تومام تعنص  اریو  هدننک  هضرع  عجرم   GESSMANN

ددع 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنوگره تهج  .دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم  .دامرف  ظاحل  هنیزه  ریاس  تمسق  رد  ار  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت   09339249519 هرامش :  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  لاوس و 

6798143114 یتسپ :  دک  یولوم ،  نادیم  دورناوج - دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222221-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46229401-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو کیتسا   کیتسا یوج   یوج رآرآ ، ، یویو   نانا   ییویدار ، ، ییویدار هاگتسد   هاگتسد هنایار ، ، هنایار نیبرود ، ، نیبرود لماش   لماش یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه.تسازاین  ربتعم  یتناراگ  تسویپ و  لیاف  تاصخشم  اب  سکاب  نیبرود  ددع  کی  ماد و  نیبرود  ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دکناریا  هدنشورف و  هدهعب  رادیرخرابناات 

1101003340000069 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان  ( BL2TWD-IFV(S)(Z لدم  IP لاتیجید یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رازفا

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

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان  ( DC4TWD-IF(S لدم  IP لاتیجید یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  رادیرخرابناات  لمح  هنیزه.تسازاین  ربتعم  یتناراگ  تسویپ و  لیاف  تاصخشم  اب  سکاب  نیبرود  ددع  کی  ماد و  نیبرود  ددع  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دکناریا  و 

8817715141 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225116-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240164-038 :: 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

مالیا ناتسا  یزکرم  هاگشیامزآ   :: 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   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکاب سکاب نیبرود   نیبرود ددع   ددع کیکی   وو   ماد   ماد نیبرود   نیبرود ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع 8686

هتسب هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار یارب   یارب مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب یم  هتسب  رادم  متسیس  یزادنا  هار  یارب  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091897000035 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یزکرم  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

هزادگ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات   ULTRACKER هدنزاس عجرم   ULTRACKER یتراجت مان   UH1316 لدم هلاناک  وئدیو 16  لاتیجید  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
باتهام زورفا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

رازفا هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-SERJ45 لدم  RJ45 لباک تکوس  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
ورین ماف  نایک  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   WD30EZRX/SATA 6 Gb/s لدم  TB 3 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نارامیس

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم   TAIKO NET یتراجت مان   CAT6 UTP لدم هکبش  چوس  هب  هکبش  لباک  لاصتا  دربراک   cat6 UTP taiko net تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
ییالاد کباب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAIKO NET

ددع 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

نایسراپ هدننک  هضرع  عجرم   m 305 هرقرق  mm^2 0/205 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج   PFC-CAT5E-SFTP-HDPE-OUTDOOR هکبش لباک  الاک :  مان 
طابترا ربیف 

هرقرق 300 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تروپ  روظنم 16  تروپ  چوس 24  .دشاب  یم  تسویپ  تمسق  رد  اهالاک  یعقاو  عون  لدم و  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  اه  الاک  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هام  یلا 6  تخادرپ 4  نامز  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب  هنیزه  .دشاب  یم  تیابارت  روظنم 6  تیابارت  کسید 3  دراه 

6931978411 یتسپ :  دک  یزکرم ،  هاگشیامزآ  یلامش  یدعس  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338320-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338320-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت کناب  تسپ  ود  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن  هنیزه  اب  دص  ات  رفص  یتینما  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  رد  تسیل 

1201001632000051 زاین :  هرامش 
نارهت کناب  تسپ  ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسین لباق  ریغ  ای  ییاج  هباج  هنیزه  چیه  لیوحت  لحم  رد  دشاب و  یتناراگ  یراد  دشابیم و  تسویپ  تسیل  رد  سانجا  مامت  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیمن دات  دروم  روتکاف  زوج  هب  هنیزه  چیه  دوشیم  هیوست  یراک  زور  هد  سانشراک  دات  زور و  هد  بصن  لیوحت و  زا  دعب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713597 یتسپ :  دک  یدورو 14 ،  هشیدنا  کراپ  یوربور  یتعیرش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81562633-021  ، 88472185-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88472079-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  اب  قباطم   ) زاین دروم  تاقلعتم  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094154000036 زاین :  هرامش 

جدننس تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ تسیل  اب  قباطم   ) زاین دروم  تاقلعتم  نیبرود و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614617496 یتسپ :  دک  جدننس ،  تشادهب  زکرم   - یناقلاط نابایخ  جدننس ئ- - ناتسدرک جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33178844-087  ، 33164473-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33179640-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن هنیزه   هنیزه اباب   دصدص   اتات   رفص   رفص یتینما   یتینما متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 8888

تاقلعتم تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) .....ورتنیرپ ، ییویدار کنیل  ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک 

1101003523000770 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 5 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصرد دوش  یراذگراب  یرادهگن  ینابیتشپ و  هامره  ساسارب  تمیق  هناماس  رد  دشابیم  یمازلا  باسحاصافم  هئارا  هباشم  هدش  لاعف  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یرادهگنو  ریمعت  یاه  هنیزه  هیلک  دامن  لصاح  سامت  هرامش 02632745308  اب  لاوس  هنوگره 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32745312-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ ،، ییویدار ییویدار کنیل   کنیل ،، لاوریاف لاوریاف ،، رنکسا رنکسا ،، چیئوس چیئوس ،، رورس رورس ،، هتسبرادم هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 9090
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یوخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم رهش  حطس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  لرتنک  زکرم  رد  هدافتسا  تهج  هلاناک   NVR 32 وفاک یزلف  سکاب  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  تاصخشم 

1101005612000099 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یوخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

روشک  GRUNDIG هدنزاس عجرم   GRUNDIG یتراجت مان   DSH-GD-RN-AP8632P لدم هکبش  تحت  هلاناک  ریوصت 32  طبض  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
تن ژد  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامرف لصاح  سامت  هارمه 09109081160  هرامش  اب  یلالج  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5816776111 یتسپ :  دک  یوخ ،  یرادرهش  ییاون  خیش  راولب  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36336661-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36336676-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصنو تازیهجت  اب  ارمه   ss-d212hs لدم  superstar نیبرود هاگتسد   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005040000016 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  یوسوم  یاقآ  هرامش 09191727560  اب  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  دامرف .  مالعا  تسویپ  کرادم  اب  قباطم  ور  تمیق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف

3713754588 یتسپ :  دک  کالپ 32 ،  هچوک 1/1  رهشافص  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32854295-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854295-025 :: 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

ریوصت ریوصت طبض   طبض هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9191

بصنو بصنو تازیهجت   تازیهجت اباب   ارمه   ارمه   ss -d2 12hsss-d2 12hs لدم   لدم   superstarsuperstar  نیبرود نیبرود هاگتسد   هاگتسد   77 ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 117 ھحفص 74 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xzwjrbyca6haz?user=37505&ntc=5804985
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5804985?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4y8c868aqm5rw?user=37505&ntc=5805005
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5805005?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(CCTV) ناتسا یاههاگدورف  یریوصت  تراظن  زکرم  یرادهگن  ینابیتشپ و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003860000021 زاین :  هرامش 
نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراددیاب هدننک  نیمات  لاسکی  تدمب  1402/7/30 ات 1401/8/1 زا ناتسا  یاههاگدورف  یریوصت  تراظن  زکرم  یرادهگن  ینابیتشپدادرارق و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  تسویپ  کرادم  یرازگراب  وداتدشاب  یعامتجا  هافروراک  نواعت  ترازوزا  یدنب  هبترربتعم  یهاوگ  ینمیا و  تیحالصداتربتعم  همانیهاوگ 

9815959376 یتسپ :  دک  نادهاز ،  هاگدورف  یرهطم -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33213730-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33213730-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( CCTVCCTV)) ناتسا ناتسا یاههاگدورف   یاههاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن زکرم   زکرم یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 9393
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یراجاغآ 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 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5805241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا 

1101093228001471 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   VG4-A-9543 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت 

دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یتسویپ   یتسویپ یاهلیاف   یاهلیاف قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  ناتسلگ  تخاسریزدبنگ  ناگرگ و  pc هتسبرادم نیبرود  یتظافحروک  طاقن  ششوپ  یزادنا  هارو  بصنودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخادرپ شیپ  مدع.تسیمازلا  تمیق  داهنشیپ  گرب  هئارا  هک 

1101001022001342 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یرس ورتم  ، ددع ، هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فرظ حرط  رظان  ییاهن  دات  زا  سپ  کرادم و  دانسا و  هئارا  نامززاودشابیم  هدننک  نیمات  اب  لیوحت  , لمح  , هیهت هنیزه  ینوناق و  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرقم یاقآ   02188118782  - 01732247372 یلا 4 رظان سامت  تفرگ  دهاوخ  تروص  تخادرپ  زور  رثکادح 45 

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

32247373-017  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000087 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 18 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاز یاقا  اب 09191968511  سامت  زاین  تروصرد  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501000-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pcpc هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یتظافح   یتظافح روک   روک طاقن   طاقن ششوپ   ششوپ یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنودیرخ   بصنودیرخ ناونع : : ناونع 9595

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9696

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5804477 هار  بصن و  یطابترا و  یبناج  تازیهجت  یا و  هداج  تراظن  نیبرود  هحفص 61)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش5804669 حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 24)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هنیبرود5805047 ییوردوخ 4  نکاس  تافلخت  هزیناکم  تبث  هناماس  یزادنا  ار  بصن و  هیهت و  دیرخ و 
روهار سیلپ  زا  زوجم  ذخا  اب  سیلپ  دک  یاراد 

هحفص 61) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

بصنو5805005 تازیهجت  اب  ارمه   ss-d212hs لدم  superstar نیبرود هاگتسد  هحفص 68)7  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5805095(CCTV) ناتسا یاههاگدورف  یریوصت  تراظن  زکرم  یرادهگن  ینابیتشپ و  هحفص 68)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریوصت5804985 طبض  هتسب  رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5804984 مالعا  لرتنک  هحفص 33)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دک5805096 ناریا  " P/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM"GENERAL MONITORS
.دشابیم تسویپ  مالقا  حرش  .دشابیم  هباشم 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5805838 مالعا  هحفص 33)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرادا5805867 دحاو  ینمیا  اقترا  هحفص 33)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دک5804519 ناریا  هاگتسد  کی  psl-24s-2960 چیوس هاگتسد - جنپ  Unifi-Ac-Pro تنیوپ سسکا 
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاعالطاو5805271 یروانف  دحاو  تازیهجت  هحفص 41)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لرتنک5805300 سسکا  یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 13) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت5805198 تبث  ناوخ و  کالپ  رازفا  مرن  سنسیال و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  هحفص 14)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یفوتسم دابآ  دمحا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابهپ ییاوه  ریواصت  اب  سایقم 1/2000  هب  یفارگوتف  هشقن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093501000008 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یفوتسم  دابآ  دمحا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

راتکه 600 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرواشم تامدخ  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  لاسرا  هدوزفا و  شزرا  باستحا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3313146776 یتسپ :  دک  کالپ 80 ،  مساقلاوبا - دیهش  راولب  یفوتسم - دابادمحا  رهش  رهشمالسا - ناتسرهش  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56718290-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56718299-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: 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

دابهپ5805763 ییاوه  ریواصت  اب  سایقم 1/2000  هب  یفارگوتف  هشقن  هحفص 80)هیهت  دابهپ  ( دابهپ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا5804963 هشیش  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرت5805198 تبث  ناوخ و  کالپ  رازفا  مرن  سنسیال و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  هحفص 14)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس5805916 فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ، تازیهجت ، هحفص 11)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دابهپ دابهپ ییاوه   ییاوه ریواصت   ریواصت اباب     1/20001/2000 سایقم   سایقم هبهب   یفارگوتف   یفارگوتف هشقن   هشقن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9797

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  رورس  قاتا  صوصخم  تقرس  دضو  قیرح  دض  برد  ددع  کی  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000150 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  زین  یلبق  رد  ندیچرب  تایلمع  دشابیم  بصن  یبوچ  برد  رضاح  لاح  رد  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصنو  لمح  دیرخ  لحارم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش ءاضماو  رهم  یتسویپ  تاصخشم  دشابیم  هدننک  نیمات 

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

37225351-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5805483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153212 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
lion لدم  - canasafe یناشنشتآ )  قیرح (  سابل  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/25 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رورس رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم تقرس   تقرس دضو   دضو قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 9898

lionlion لدم   لدم  -  - canasafecanasafe یناشنشتآ )  )  یناشنشتآ قیرح (  (  قیرح سابل   سابل ناونع : : ناونع 9999
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

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

نآ5804605 بصن  کیتاموتا و  قیرح  یافطا  متسیس  مزاول  هحفص 33)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5804717 قاتا  صوصخم  تقرس  دضو  قیرح  دض  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5804984 مالعا  لرتنک  هحفص 33)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دک5805096 ناریا  " P/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM"GENERAL MONITORS
.دشابیم تسویپ  مالقا  حرش  .دشابیم  هباشم 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5805483lion لدم  - canasafe یناشنشتآ )  قیرح (  هحفص 9)سابل  قیرح  ( قیرح

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

5805576 . قرب حالصا  قیرح و  نالعا  متسیس  ماجنا  هرواشم 2 ) ماجنا  هحفص 33)1 ) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5805838 مالعا  هحفص 33)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5805861 نالعا  یاه  متسیس  زا  هنایلاس  هحفص 33)دیدزاب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرادا5805867 دحاو  ینمیا  اقترا  هحفص 33)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ویتکا5805897 ویدار  روتکتد  صوصخم  تکوس  هحفص 33)درب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نامیلس دجسم  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 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانرتسکا شالف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984000981 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   HVL-F56AM E17 لدم یساکع  نیبرود  شالف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  دانسا  یراذگراب  لیمکت و  دشاب و  یم  تسویپ  لیاف  رد  یلیمکت  تاعالطا  ریاس 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122260-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود شالف   شالف ناونع : : ناونع 100100
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ذنمشوه  LED نویزیولت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274000997 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
چنیا ذنمشوه 50  LED نوی زیولت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکد روتکاف  شیپ  رد  یتناراگ  نازیم  الاک  دنرب  لماش  نویزیولت  تاصخشم  هیلک  رادیرخ - رظن  دروم  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  ذعب  زور  تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  اه  هنیزه  هیلک  ددرگ -

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

33472751-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط....و  سوامو  شلف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000568 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

روتکاف  1 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043218-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ذنمشوه ذنمشوه   LEDLED  نویزیولت نویزیولت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

سوام سوام وو   شلف   شلف ناونع : : ناونع 102102
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رمشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالس اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرادیرخ  یکیفارت  نیبرود  بصن  تهج  یرتم  هیاپ 12  ددع  تسویپ 4  تاصخشم  قبط  دراد  رظن  رد  یرادرهش 

1101005219000073 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  رمشاک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کارا هزاس  رون  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 086   m 12 لوط یدالوف  یهجو  تشه  ییانشور  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9671631377 یتسپ :  دک  رمشاک ،  یرادرهش  دادرخ - نابایخ 15  رمشاک -  - یوضر ناسارخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55227074-051  ، 55222160-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55222160-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتسا و5804395 یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  دیرخ 
...

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا5804477 هار  بصن و  یطابترا و  یبناج  تازیهجت  یا و  هداج  تراظن  نیبرود  هحفص 61)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سکاب5804541 نیبرود  ددع  کی  ماد و  نیبرود  ددع  هحفص 68)ود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5804609 رادم  متسیس  یزادنا  هار  یارب  هحفص 68)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش5804669 حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 24)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم5804922 هحفص 68)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کنیل5804937 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
رتنیرپ ، ییویدار

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریوصت5804985 طبض  هتسب  رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یدالوف یدالوف یهجو   یهجو تشه   تشه ییانشور   ییانشور غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بصنو5805005 تازیهجت  اب  ارمه   ss-d212hs لدم  superstar نیبرود هاگتسد  هحفص 68)7  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنیبرود5805047 ییوردوخ 4  نکاس  تافلخت  هزیناکم  تبث  هناماس  یزادنا  ار  بصن و  هیهت و  دیرخ و 
روهار سیلپ  زا  زوجم  ذخا  اب  سیلپ  دک  یاراد 

هحفص 61) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دشابیم5805241 هباشم  دکناریا  یتسویپ  یاهلیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5805316pc هتسبرادم نیبرود  یتظافح  روک  طاقن  ششوپ  یزادنا  هارو  هحفص 68)بصنودیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5805463 تسیل  قبط  تاقلعتم  اب  هتسبرادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع5805555 نیبرود  هحفص 14)شالف  نیبرود  ( نیبرود

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

راب5805626 هنایاپ  هطوبرم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ ، هحفص 14)هیهت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ذنمشوه5805705  LED نویزیولت هحفص 14)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

سوام5805715 هحفص 14)شلف و  نیبرود  ( نیبرود

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

یدالوف5805836 یهجو  تشه  ییانشور  غارچ  هحفص 14)هیاپ  نیبرود  ( نیبرود

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

5805864 ... یراوید و کر  ینیس  قرب -  لباک  یرون -  ربیف  هکبش  لباک  یرون -  ربیف  لیت  گیپ  هحفص 41)رپماج  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض روتکاف  شیپ  هاگشنادرد  لیوحتو  یتناراگاب  تسویپ  تسیل  ربمان  تراپو  تاصخشم  قبط   EMC مرو کسید  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

1101094130000044 زاین :  هرامش 
ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ردنب رون  هیالط  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   AX4-5 PCI لدم هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
ول امسط  یدریو  هلا  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   DATA STORAGE SYSTEM یتراجت مان   EMC CLARIION AX4-5F لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

داژن
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   10600R لدم  GB 16 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  سپ  هامکی  تکرش  هب  یتخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1794956333 یتسپ :  دک  ناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دالیم  جرب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88622715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EMCEMC  مرمر وو   کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 104104
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب هتعاس  لدم 1990 24 نت  لاقثارج 25 نیمات  لاقثارج ش2- شدرگردرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985005285 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتسگداد ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد ار  تسویپ  تسیل  حرش  هب  هطوبرم  تاقلعتم  جیروتسا HP و  هب  زاین  یرتسگداد  ترازو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000008000039 زاین :  هرامش 

یرتسگداد ترازو  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت   09125793171: نفلت هرامش  هب  یناوریا  سدنهم  یاقآ  بانج  اب  دیناوت  یم  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415855139 یتسپ :  دک  نابهر ،  هچوک  شبن  تشترز  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88383201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383205-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همدخاب همدخاب هتعاس   هتعاس 2424  19901990 لدم   لدم نتنت   2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات -- 22 شش لاقثارج   لاقثارج شدرگردرازبا   شدرگردرازبا ناونع : : ناونع 105105

دراد دراد ارار   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   هطوبرم   هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو     HPHP  جیروتسا جیروتسا هبهب   زاین   زاین یرتسگداد   یرتسگداد ترازو   ترازو ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 117 ھحفص 88 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c3wa3u2fl8bfq?user=37505&ntc=5805162
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5805162?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/elw2nehexxerc?user=37505&ntc=5805253
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5805253?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: 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 18 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MSL 3040 یریگ نابیتشپ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000771 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   288TB-1 لدم  TB 1 تیفرظ  MSL زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم 10عبنم تعاس  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805598 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

(storage) یزاس هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1 کالپ ناشخرد  شبن  یلامش ، کمالف  نابایخ  کناویا ، راولب  برغ ، کرهش  : سردآ هصقانم  یاه  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

:88969737 و 85193768- مان تبث  رتفد  سامت 27313131  زکرم   :: نفلت نفلت
021-96881816 021-96881832

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5804362EMC مر کسید و  هحفص 86)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

MSL 3040MSL 3040 یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 107107

(( storagestorage )) یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

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

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

همدخاب5805162 هتعاس  لدم 1990 24 نت  لاقثارج 25 نیمات  لاقثارج ش2- هحفص 86)شدرگردرازبا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

دراد5805253 ار  تسویپ  تسیل  حرش  هب  هطوبرم  تاقلعتم  جیروتسا HP و  هب  زاین  یرتسگداد  هحفص 86)ترازو  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5805540MSL 3040 یریگ نابیتشپ  هحفص 86)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5805598(storage) یزاس هریخذ  تازیهجت  هحفص 86)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  یزرواشک  نداعم و  عیانص ،  یناگرزاب ،  قاتا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 7  هب  همانزور  رد  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5804363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب سراف  یزرواشک  نداعم و  عیانص ، یناگرزاب ، قاتا   G10 تهج رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  هب  تبسن  هکبش  تخاسریز  ءاقترا  روظنم  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اب هارمه  مزال  ینف  یاهزوجم  تیلاعف و  ربتعم  هناورپ  هدنراد  طیارش  دجاو  یقیقح  یقوقح و  صاخشا  تامدخ  زا  فلا  هچوک 73  شبن  تشدرصق  نابایخ  سردآ 

.دیامن هدافتسا  یهیجوت  حرط 

( لایر  500٬000٬000  ) لایر نویلیم  دصناپ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G10G10 تهج   تهج رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ هبهب   تبسن   تبسن هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 109109
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط   AHU-TTS-C-010 لدم رتنس  اتید  گنیلوک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000349 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یتراجت  مان   Btu\hr 32000 تیفرظ  RC32CHS/PT3 لدم رورس  قاتا  دربراک  یکینورتکلا  تیک  دقاف  راک  مئاد  یشیامرس  لاه  گنیلوک  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

مشق هیوهت  اتهب  هدننک  هضرع  عجرم  وکویر  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ ددرگ یراذگراب  لیمکت و  هدهاشم و  تسویپ  لیاف  امازلا  / الاک یفیک  لرتنک  دیئات  یزادنا و  هار  لیوحت و  زا  سپ  هام  ود  دودح  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09131137370  : هارمه (IT ریدم ) یناخیلع سدنهم  اب  طابترا  ماهبا  هنوگ  ره 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36693409-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا یکینورتکلا تیک   تیک دقاف   دقاف راک   راک مئاد   مئاد یشیامرس   یشیامرس لاه   لاه گنیلوک   گنیلوک یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک ناونع : : ناونع 1101 10

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  یا -  هنایار  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005280000006 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
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 6 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
مرخ ناگرزاب  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   P5P41C لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

لتنیا هدنزاس  عجرم  ماقرا  راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  لتنیا  یتراجت  مان   GHz 3/1 شزادرپ تعرس   Core i3-2100 لدم  Socket 1155 وی یپ  یس  الاک :  مان 
اکیراتساک هدنزاس  روشک 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

ایاپ زبس  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PC4-2133R لدم  GB 8 تیفرظ  DDR4 2133 رورس مر  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL هدنزاس عجرم   INTEL CPU 115X یتراجت مان  هنایار   CPU هدننک کنخ  لتنیا 1151  هدنزادرپ  نف  الاک :  مان 

تس 6 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  لیمکت و  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  افرص  یداهنشیپ  تمیق   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دات  دروم  یلامش  ناسارخ  ناتسا  حطس  یا  هنایار  یاه  هاگشورف  واه  تکرشزا  افرص  الاک  دیرخ   - 2

.ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  نودب  یداهنشیپ  مرف   - 3

9414633743 یتسپ :  دک  نارگراثیا ،  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  ناحیروبا  نابایخ  درونجب  ناتسرهش  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32405241-058  ، 32405106-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32414428-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنبکا رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DL80 Gen9 +2CPU 2620v4 + 32GB RAM + 4LFF HDD 3.5inch

1201093907000182 زاین :  هرامش 
یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هدننک :  رازگرب 

دنبکا رورس  - 
DL80 Gen9 +2CPU 2620v4 + 32GB RAM + 4LFF HDD 3.5inch

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

1401/07/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنبکا رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
DL80 Gen9 +2CPU 2620v4 + 32GB RAM + 4LFF HDD 3.5inch

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

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

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنبکا دنبکا رورس   رورس ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  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 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  حطس  نامتخاس  جنپ  رد  هاگتسد  زوسناسا 6  یرادهگن  سیرورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003064000028 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم میظنت  یسمش  لاس  کی  دادرارق  .تسا  یمازلا  زوجم  هئارا  .دشاب  یم  یمازلا  دیدزاب  لک -  هرادا  یاهنامتخاس  رد  روسناسا  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

1967759475 یتسپ :  دک  باغرم ،  شبن  یبرغ  هزیوه ی  یرهطم  زا  دعب  یلامش  یدرورهس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42736372-021  ، 88503973-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88503973-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتسگداد ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد ار  تسویپ  حرش  هب  تاصخشم  اب   HP رورس هاگتسد  ود  هب  زاین  یرتسگداد  ترازو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000008000040 زاین :  هرامش 

یرتسگداد ترازو  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AK344A لدم  HB رورس الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن لصاح  سامت   09125793171: نفلت هرامش  هب  یناوریا  سدنهم  یاقآ  بانج  اب  دنناوت  یم  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415855139 یتسپ :  دک  نابهر ،  هچوک  شبن  تشترز  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88383201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383205-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   66 روسناسآ   روسناسآ یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 113113

دراد دراد ارار   تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   تاصخشم   تاصخشم اباب     HPHP  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   هبهب   زاین   زاین یرتسگداد   یرتسگداد ترازو   ترازو ناونع : : ناونع 1141 14

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  تمسق  رد  هدش  جرد  لماک  تاصخشم  اب  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090791000023 زاین :  هرامش 

یوخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 Gen10 8SFF لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر تروص  رد  دشاب و  یم  یمازلا  تسا  هدش  یراذگراب  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هک  مالعتسا  نیا  رد  هدش  هتساوخ  طیارش  یمامت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیوش یم  جراخ  مالعتسا  رود  زا  طیارش  ندرکن 

 - ، مشاه ینب  رمق  ناتسرامیب  بنج  یرظتنم - دیهش  نابایخ  جیسب - نادیم  یوخ - ناتسرهش  یبرغ - ناجیابرذآ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5819637599 یتسپ :  دک 

36367245-044  ، 3633212-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36339841-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000011000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805665 :: هرازه هرازه :: 1401/08/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شرورپ  شزومآ و  ترازو  یرورس  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شرورپ  شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یرورس تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/11/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شرورپ شزومآ و  ترازو  ینرق  دبهپس  نابایخ  یسودرف  نادیم   ، 1599958111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم تمسق   تمسق ردرد   هدش   هدش جرد   جرد لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس ناونع : : ناونع 115115

یرورس یرورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1161 16

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

5804362EMC مر کسید و  هحفص 86)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5804363G10 تهج رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  هب  تبسن  هکبش  تخاسریز  هحفص 90)ءاقترا  رورس  ( رورس

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

یکینورتکلا5804608 تیک  دقاف  راک  مئاد  یشیامرس  لاه  گنیلوک  یزاگ  هحفص 90)رلوک  رورس  ( رورس

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

رورس5804717 قاتا  صوصخم  تقرس  دضو  قیرح  دض  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

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

کنیل5804937 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
رتنیرپ ، ییویدار

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادا5804959 نویساموتا  رازفا  هحفص 14)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا5804995 هنایار  تازیهجت  هحفص 90)دیرخ  رورس  ( رورس

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

دنبکا5805087 هحفص 90)رورس  رورس  ( رورس

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

هاگتسد5805331 روسناسآ 6  یرادهگن  هحفص 90)سیورس  رورس  ( رورس

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

دراد5805351 ار  تسویپ  حرش  هب  تاصخشم  اب   HP رورس هاگتسد  ود  هب  زاین  یرتسگداد  هحفص 90)ترازو  رورس  ( رورس

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

یتسویپ5805509 کرادم  تمسق  رد  هدش  جرد  لماک  تاصخشم  اب  هحفص 90)رورس  رورس  ( رورس

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

یرورس5805665 تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 90)هصقانم  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

141141 دیارپ   دیارپ روتوم   روتوم لغب   لغب ظفاحم   ظفاحم هعطق   هعطق ینیس   ینیس  / / ادزم ادزم تناو   تناو خرچ   خرچ هعطق   هعطق خرچ   خرچ گنیر   گنیر //H2S/N2H2S/N2 عیام   عیام زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 1171 17
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003214 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   CAL GAS هدنزاس عجرم   CAL GAS یتراجت مان   Lit 58 یزلف لوسپک  دصرد  صولخ 99   H2S/N2 عیام زاگ  الاک :  مان 
کبیا هدننک 

لوسپک 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 
هکشب 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هداز میمت  ماهس  هدننک  هضرع  عجرم   TK هدنزاس عجرم  دیارپ 141  روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  یتراجت  مان  پیت 1  ادزم 3  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نیرفآ ماگ  شرتسگ  دنمس   in 15 زیاس هرپ  خرچ 12  گنیر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یبیکرت لکیس  هاگورین  انپم  یتاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روباشین

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCPP-03-58 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-08-03هرامش عورش 24-07-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5805783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Metrix دنرب نشیربیو  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناروگنا یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز - 

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ءاهب  مالعتسا  مرف  طیارش  حرش و  اب  قباطم  ناروگنا  عمتجم  زاین  دروم  یتارباخم ) یقرب و   ) یکیرتکلا تازیهجت  مالقا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201020007000024 زاین :  هرامش 

ناجنز ناروگنا    یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ ءاهب  مالعتسا  مرف  طیارش  حرش و  اب  قباطم  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ناشنهام رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تبث  هناماس  رد  یتساوخرد  مالقا  یارب  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  یلک  تمیق  کی  هدننک  نیمات  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  یاه  مرف  لاسرا  تاحفص و  مامت  دات  لیمکت ، - 2

.دامن لصاح  سامت  هرامش 024-36526649  اب  زاین  تروص  رد  - 3

4513886615 یتسپ :  دک  هعطق 2804 ،  مهدزای -  مئاق  شبن  نادنمراک -  کرهش  هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

91001819-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440308-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نشیربیو نشیربیو روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 118118

 - - راد راد ترا   ترا هناخ   هناخ   66 قرب -  -  قرب طفاحم   طفاحم وو   یتارباخم   یتارباخم یسدع   یسدع لباک -  -  لباک فرصم - - فرصم مکمک   پمال   پمال یتارباخم ) ) یتارباخم وو   یقرب   یقرب  ) ) یکیرتکلا یکیرتکلا تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
ییولبات ییولبات هیوهت   هیوهت لسوتف   لسوتف نفلت -  -  نفلت یشوگ   یشوگ یموجن -  -  یموجن تعاس   تعاس روسنس -  -  روسنس پملک -  -  پملک روتکژورپ -  -  روتکژورپ روتکاتنک -  -  روتکاتنک پمال -  -  پمال سنارت   سنارت قرب -  -  قرب دیلک   دیلک

1 191 19
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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 07 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناورپ ددع + لماک 30  روسنادنک  نف  ددع + رلوک 200  نف  تاماتفآ  + ددع رلوک 70  ریارد  + ددع  70 پاکیپ ناسین  ریارد  یگنشف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع روسنادنک 20  نف 

1101092288003210 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تراجت ناریلد  یناگرزاب  تامدخ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HOMER ENTERPRISE هدنزاس عجرم  پاکیپ 1800  ناسین  تناو  رلوک  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
هورگ 3753 انایرآ 

ددع 70 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

یزاسوردوخ هدننک  هضرع  عجرم   SOUTH EAST (FUJIAN) MOTOR CORPORATION LTD هدنزاس عجرم  اکیلد  نو  رلوک  ریارد  رتلیف  هعطق  هلول  الاک :  مان 
ایرآ کین  هراتس 
ددع 70 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NISSAN MOTOR CO هدنزاس عجرم  ازنارس  زینور و  پاکیپ و  بآ  روتایدار  روسنادنک  نف  هعطق  هناورپ  الاک :  مان 

کدی اپیاس  یناگرزاب 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
کدی اپیاس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NISSAN MOTOR CO هدنزاس عجرم  پاکیپ  رلوک  نف  لماک  یکیرتکلا  روتوم  الاک :  مان 

تس 30 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

کدی اپیاس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NISSAN MOTOR CO هدنزاس عجرم  پاکیپ  یراخب  یبآ  هلر  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  طیارش  تاصخشم و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22175-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفنف هناورپ   هناورپ ددع + + ددع   3030 لماک   لماک روسنادنک   روسنادنک نفنف   ددع + + ددع   2 00200 رلوک   رلوک نفنف   تاماتفآ   تاماتفآ ++ ددع ددع   7070 رلوک   رلوک ریارد   ریارد ++ ددع ددع   7070 پاکیپ پاکیپ ناسین   ناسین ریارد   ریارد یگنشف   یگنشف ناونع : : ناونع
ددع ددع   2 020 روسنادنک   روسنادنک

120120
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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 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FISCHER INSTRUMENT DEVICE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004017 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

جنس نایرج  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
جنس نایرج  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یقرب روتیوچکا )  ) رگلمع الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
( رتیمسنرت  ) حطس هدنتسرف  ای  روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: 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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FISCHER FISCHER INSTRUMENT DEVICEINSTRUMENT DEVICE ناونع : : ناونع 12 112 1

 - ...  - ... راکدوخ راکدوخ سکبریگ   سکبریگ رتست   رتست تفاش -  -  تفاش گنیلپوک   گنیلپوک یمشچ -  -  یمشچ هرهم   هرهم ناسین -  -  ناسین یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 122122

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

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

زا 117 ھحفص 100 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4fscpemg3kw8e?user=37505&ntc=5805908
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5805908?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناسین یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003186 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تفاش گنیلپوک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

یمشچ هرهم  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
راکدوخ سکبریگ  رتست  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

هتسب رس  هرهم  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
یسیطانغم گنیربلب  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

وردوخ یرادیاپ  ظفح  روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
یکاکطصا هدند  خرچ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

ردنلیس شوب  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
دمن هساک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 
رامش رتمولیک  رتست  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب یلام  داهنشیپ.دشابیم  هنومن  دات  هیارا و  هب  طونم  الاک  دیرخ.دشابیم  یرابتعا  طقف  دیرخ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن یسررب  لباق  ینف  تاصخشم 

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

25132-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دک5805096 ناریا  " P/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM"GENERAL MONITORS
.دشابیم تسویپ  مالقا  حرش  .دشابیم  هباشم 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتوم5805520 لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس   / ادزم تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  /H2S/N2 عیام زاگ 
دیارپ 141

هحفص 96) روسنس  ( روسنس

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

نشیربیو5805783 هحفص 96)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یتارباخم و5805802 یسدع  لباک -  فرصم - مک  پمال  یتارباخم ) یقرب و   ) یکیرتکلا تازیهجت  مالقا و 
 - پملک روتکژورپ -  روتکاتنک -  پمال -  سنارت  قرب -  دیلک  راد -  ترا  هناخ   6 قرب -  طفاحم 

ییولبات هیوهت  لسوتف  نفلت -  یشوگ  یموجن -  تعاس  روسنس - 

هحفص 96) روسنس  ( روسنس

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

نف5805856 ددع + رلوک 200  نف  تاماتفآ  + ددع رلوک 70  ریارد  + ددع  70 پاکیپ ناسین  ریارد  یگنشف 
ددع روسنادنک 20  نف  هناورپ  ددع + لماک 30  روسنادنک 

هحفص 96) روسنس  ( روسنس

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

5805908FISCHER INSTRUMENT DEVICE(96 هحفص روسنس  ( روسنس

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

5805932 - ... راکدوخ سکبریگ  رتست  تفاش -  گنیلپوک  یمشچ -  هرهم  ناسین -  یکدی  هحفص 96)تاعطق  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکوس تکوس ،، ددع ددع 1010 نوکیلسریمخ نوکیلسریمخ تسد ، ، تسد کیکی   یایا   هراتسو   هراتسو نلآ   نلآ راچآ   راچآ تستس   ،، زیاس زیاس ودرد   ودرد کیراب   کیراب مدمد   وو   تسدربنا   تسدربنا ،، تسد تسد کیکی   یتشوگ   یتشوگ چیپ   چیپ تستس   ناونع : : ناونع
kvmkvm  چیئوسو چیئوسو سیکرواپ   سیکرواپ لباک   لباک ،، rj45cat6rj45cat6 هکبش هکبش تکوس   تکوس ،،catcat هکبش هکبش

123123
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، تسد کی  یا  هراتسو  نلآ  راچآ  تس  ، زیاس ودرد  کیراب  مد  تسدربنا و  ، تسد کی  یتشوگ  چیپ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
kvm چیئوسو سیکرواپ  لباک  ،rj45cat6 هکبش تکوس  ،cat هکبش تکوس  ، ددع 10 نوکیلسریمخ

1101003523000769 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP212EL لدم تروپ  هکبش 2   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL36BO03 لدم  m 1 لوط  FSTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

هسراپ قرب  زیهجت  ورین  هدننک  هضرع  عجرم   NTBP یتراجت مان  یمرگولیک  نتراک  نوکیلیس  ریمخ  الاک :  مان 
مرگولیک 10 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   FOX یتراجت مان   FL0104 لدم  in 6 زیاس یزلف  کیراب  مد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

یدهم رازبا  ینابیتشپ  نیمات و  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  لدم 0204  هاتوک  یا  هراتس  راچآ  یا  هکت  رازبا 9  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
یفیلخ نامیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ISHI TOOLS یتراجت مان   HQA-0008 لدم  T نلآ راچآ  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

ناریا هواس  یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  رتویپماک  هیذغت  عبنم   mm^2 0/5 لباک الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
ایسآ رون  امن  هدننک  هضرع  عجرم  راتسا  یلاه  یتراجت  مان   AN601 دک وسراهچ  وسود و  یتشوگ  چیپ  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

رهم ناهج  نارایزام  هدننک  هضرع  عجرم  لاتوت   in 8 زیاس یدالوف 510  سنج  یتسد  تسدربنا  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   SFTP لدم  CAT 6 راددلیش هکبش  تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 
ددع 100 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم رظندم  زاین  یلک  حرش  نتم  هباشم و  هدش  لاعف  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  رازاب  کی  هجرد  یاهدنرب  زا  اهالاک 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32745312-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   UNIPOWER هیذغت عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  یکناب  همان  تنامض  هدیدرگ و  دقعنم  یتسیاب  تسویپ  دادرارق  هام  زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تروص  رد 

1101092447000866 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5805382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151401 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امد چچیئوس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/01 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UNIPOWERUNIPOWER هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 124124

امد امد چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 125125
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001556 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان   D8N لدم رزودلب  کیلوردیه  نغور  نزخم  امد  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

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

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبیکرت لکیس  هاگورین  انپم  یتاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روباشین

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCPP-08-62 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5805570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hydac راشف فالتخا  چیئوس  رتیمسنارت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرون5804398 ربیف   SFP هحفص 41)لوژام هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

امد امد چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 126126

HydacHydac راشف   راشف فالتخا   فالتخا چیئوس   چیئوس وو   رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 127127
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دک5804519 ناریا  هاگتسد  کی  psl-24s-2960 چیوس هاگتسد - جنپ  Unifi-Ac-Pro تنیوپ سسکا 
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یا5804563 هراتسو  نلآ  راچآ  تس  ، زیاس ودرد  کیراب  مد  تسدربنا و  ، تسد کی  یتشوگ  چیپ  تس 
سیکرواپ لباک  ،rj45cat6 هکبش تکوس  ،cat هکبش تکوس  ، ددع 10 نوکیلسریمخ تسد ، کی 

kvm چیئوسو

هحفص 102) چیئوس  ( چیئوس

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

کنیل5804937 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
رتنیرپ ، ییویدار

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5805119UNIPOWER هیذغت هحفص 102)عبنم  چیئوس  ( چیئوس

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

امد5805382 هحفص 102)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

امد5805512 هحفص 102)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

5805570Hydac راشف فالتخا  چیئوس  هحفص 102)رتیمسنارت و  چیئوس  ( چیئوس

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

5805579CISSCO C9200-L-24P چیئوس هاگتسد  کی  رتور CISSCO 2911-K9 و  هاگتسد  کی 
CISSCO CBS350-24P چیئوس هاگتسد  کی  4SFP و 

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 117 ھحفص 106 

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


یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم   ATS کیتاموتا چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000194 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سیتت جاوما  رواشم  نیسدنهم  هدنزاس  عجرم  سیتت  یتراجت  مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   A 16 نایرج تدش   TTS102-16 لدم  ATS کیتاموتا دیلک  الاک :  مان 

سیتت جاوما  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  اب  قباطم   ATS کیتاموتا چوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315108-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ATSATS کیتاموتا   کیتاموتا چوس   چوس ناونع : : ناونع 128128

یروتاینیم یروتاینیم زویف   زویف عطق -  -  عطق دیلک   دیلک ایای   چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129
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.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003203 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتعنص ،  هیحان  باس 10 -  هب  طوبرم  ردنلیس  ضیوعت  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000186 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یریبک دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  یلومعم  دیلک  لدم  یطایح  رد  لفق  الاک :  مان 

ددع 48 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هراتس جنپ  لفق  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 88-70  سیورس  نهپ  لفق  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ریدغ یناگرزاب  تیریدم و  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  یبوچ  هبعج   g 1 الط کالپ  تخاس  دربراک  لیتسا  سنج  یتعنص  بلاق  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

سراپ نوتسیترآ  هدننک  هضرع  عجرم  رینوم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MONIR یتراجت مان  هرایش  ود  لدم   cm 7 لوط یچوس  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 
یمیش

ددع 12 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتعنص هیحان  باس 10 -  هب  طوبرم  ردنلیس  ضیوعت  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319672-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5804409ATS کیتاموتا هحفص 106)چوس  چوس  ( چوس

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

ییاوه5804525 تسپ  تقرس  نالعا  دنمشوه و  تظافح  هاگتسد  هحفص 41)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسب5804609 رادم  متسیس  یزادنا  هار  یارب  هحفص 68)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یروتاینیم5805265 زویف  عطق -  دیلک  ای  چوس  هحفص 106)دیرخ  چوس  ( چوس

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

یچوس5805547 لفق  ردنلیس  یتعنص -  بلاق  سیورس -  نهپ  لفق  یطایح -  رد  هحفص 106)لفق  چوس  ( چوس

یچوس یچوس لفق   لفق ردنلیس   ردنلیس یتعنص -  -  یتعنص بلاق   بلاق سیورس -  -  سیورس نهپ   نهپ لفق   لفق یطایح -  -  یطایح ردرد   لفق   لفق ناونع : : ناونع 130130

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

5805579CISSCO C9200-L-24P چیئوس هاگتسد  کی  رتور CISSCO 2911-K9 و  هاگتسد  کی 
CISSCO CBS350-24P چیئوس هاگتسد  کی  4SFP و 

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سناکرف5805848 رتم  رتم -  رپمآ  یکیرتکلا -  لانیمرت  راشف -  هلر  - رتم هلر  - چوس هبعج  هکبش -  چوس 
یکیرتکلا

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتسا و5804395 یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  دیرخ 
...

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ذنمشوه5805705  LED نویزیولت هحفص 14)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

سوام5805715 هحفص 14)شلف و  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور تخادرپزکرم 45 دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  یتساوخرد  مالقا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه 

1101095112000503 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   mm 215 زیاس یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 
لور 1 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لاسرا  هنیزه  هزور  تخادرپزکرم 45 دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   . یمازلادمیا تسویپ  تساوخرد  قبط  یتساوخرد  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mmmm  2 152 15 زیاس   زیاس یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 131131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  یتسویپ  لیاف  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001079000038 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا تراجت  دهم  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   I5 2500 BOX لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   CORSAIR یتراجت مان   CMX8GX3M2A1600C9 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
دیراورم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان  هنایار  رکیپسا  دربراک   S-120 لدم هعطق  وگدنلب  الاک :  مان 

وریپسا
ددع 1 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Oraman لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   22MP410-B لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
یدابآ یلع  دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   SUMSUNG یتراجت مان   GB 250 تیفرظ  EVO 870 لدم هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/02 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 5 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
هرک هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   Evo 860 m.2 لدم  GB 500 تیفرظ هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TH 5125 لدم میس  اب  تس  ده  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ  جاوما  دام  هدنزاس  عجرم  راتسا  گنیک  یتراجت  مان   KM105 لدم میس  اب  هنایار  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات ار  هدش  ناونع  یاهالاک  اقیقد  دیناوتیم  هک  یتروص  رد  هناماس ، رد  یتسویپ  لیاف  هب  هجوتاب  افطل  .دشابیم  هیاشم  هناماس  یاهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن جرد  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  نانمس ) یولیس  ) دصفم ات  لمح  هنیزه  نتفرگرظن  رد  اب  نینچمه  دامن ،

3517713111 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  ولیس  یصاصتخا  هداج  رنهاب  دیهش  نابایخ  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327713-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327264-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132
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روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1201-PHS-15263 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5805080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 22  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهمناریا ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092165000025 زاین :  هرامش 

دنجریب رهم  ناریا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717846785 یتسپ :  دک  یرافغ 30 ،  یور  هبور  رصعیلو  نادیم  هب  هدیسرن  یرافغ  نابایخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31626845-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31636800-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5804458mm 215 زیاس یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  هحفص 110)ذغاک  روتینام  ( روتینام

چنیا چنیا   2222 روتینام   روتینام نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 133133

چنیا چنیا   2020 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 134134
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرتویپماک5804576 تازیهجت  هحفص 110)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یا5804995 هنایار  تازیهجت  هحفص 90)دیرخ  رورس  ( رورس

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

چنیا5805080 روتینام 22  هحفص 110)نیمات  روتینام  ( روتینام

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

چنیا5805111 هحفص 110)روتینام 20  روتینام  ( روتینام

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

تلیپسا5805348 رلوک  روتینام  دربردام  هناخدرس و  ریارد  هحفص 24)رتلیف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کنیل5804937 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
رتنیرپ ، ییویدار

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریوصت5804985 طبض  هتسب  رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بصنو5805005 تازیهجت  اب  ارمه   ss-d212hs لدم  superstar نیبرود هاگتسد  هحفص 68)7  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشابیم5805241 هباشم  دکناریا  یتسویپ  یاهلیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5805316pc هتسبرادم نیبرود  یتظافح  روک  طاقن  ششوپ  یزادنا  هارو  هحفص 68)بصنودیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5805463 تسیل  قبط  تاقلعتم  اب  هتسبرادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

راب5805626 هنایاپ  هطوبرم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ ، هحفص 14)هیهت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5805864 ... یراوید و کر  ینیس  قرب -  لباک  یرون -  ربیف  هکبش  لباک  یرون -  ربیف  لیت  گیپ  هحفص 41)رپماج  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5805601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سا یپ  وی  یرادهگنو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  قبط 

تسا  هباشم  دک 
09125633012 هداز میهاربا  سدنهم  سانشراک 

1101004013000185 زاین :  هرامش 
یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم  زودنیو  تحت   Netshut سا یپوی  تیریدم  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هیارک 

دوش همیمض  هدوزفا  شزرا  یپک 
دوش  لیوحت  یلصاروتکاف  اب  سانجا 

ملاس  لیوحت  نامزو  یتناراکو  تلاصا  اب  سانجا 
زادرپراک عالطا  اب  یزاسمرس  لیوحت  لحم 

دشابیم ههام  هس  هیفصت 

3197619751 یتسپ :  دک  یزار ،  هسسوم  کراصح  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34570038-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34502853-026 :: 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

کیتسا و5804395 یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  دیرخ 
...

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلاس5804497 کی  ربراک   Advance 50 هخسن kaspersky سوریو یتنآ  هحفص 14)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دک5804519 ناریا  هاگتسد  کی  psl-24s-2960 چیوس هاگتسد - جنپ  Unifi-Ac-Pro تنیوپ سسکا 
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سکاب5804541 نیبرود  ددع  کی  ماد و  نیبرود  ددع  هحفص 68)ود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ساسا یپیپ   ویوی   یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 135135

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

ناتسرامیب5804742  HIS هب لاصتا  لباق  هاگشیامزآ  تاعالطا  ینابیتشپ  رازفا  هحفص 14)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشیامزآ5804908 هکبش  رازفا و  تخس  رازفا  مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما 
لاس 1401.1402 رد  هاشنامرک  یزکرم ) ) سنارفر

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا5804959 نویساموتا  رازفا  هحفص 14)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5805107computer CASE(41 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ددرت5805198 تبث  ناوخ و  کالپ  رازفا  مرن  سنسیال و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  هحفص 14)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5805236 لیاف  قبط  Wallix Admin Bastation رازفا مرن  هحفص 14)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سا5805601 یپ  وی  یرادهگنو  هحفص 113)سیورس  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

5805095(CCTV) ناتسا یاههاگدورف  یریوصت  تراظن  زکرم  یرادهگن  ینابیتشپ و  هحفص 68)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مق ناتسا  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد شیامن  هدرپ  ددع  روتکژرپ و 7  وئدیو  هاگتسد   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005040000015 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   X341 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCOPE یتراجت مان   1/8x1/8 m زیاس روتکژورپ  وئدیو  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
غابص نسح  هدننک  هضرع  عجرم   SCOPE یتراجت مان   1/8x1/8 m زیاس روتکژورپ  وئدیو  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 09191727560 تاعالطا  تفایرد  یگنهامه و  هرامش  .دامرفب  مالعا  دیرخ  تساوخرد  رد  تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  ور  تمیق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713754588 یتسپ :  دک  کالپ 32 ،  هچوک 1/1  رهشافص  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32854295-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854295-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسد5804469 شیامن  هدرپ  ددع  روتکژرپ و 7  وئدیو  هاگتسد  هحفص 115)6  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " 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

یتسد5804469 شیامن  هدرپ  ددع  روتکژرپ و 7  وئدیو  هاگتسد  هحفص 115)6  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدالوف5804595 یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 65) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

یتسد یتسد شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ ددع   ددع وو  77   روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد   66 ناونع : : ناونع 136136
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